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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Pedro de Paula Rocha, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA PEDRO DE PAULA ROCHA

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 117,29 112,34 115,99 111,94 97,00 0,05 0,05 0,52 5,00 5,00 130,65 3985,49 3985,49 0,70 0,10 0,01 0,30 300,00 0,20 0,448 0,50 3,09 13,68

Tempo de 
Concent.

Diâm. Seção Plena 
(mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
RUA PEDRO 
DE PAULA 

ROCHA
acumulad

a
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Pedro de Paula Rocha
Extensão – 117,49 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.310,86 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 20,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
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2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,6%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (11% e 10,2%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,59% e de 0,72% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,6% e de 23,8%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,607 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,6 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da R. Pedro de Paula Rocha              Foto 02 – vista da R. Pedro de Paula Rocha

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Sebastião H. Oliveira, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 e LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA SEBASTIÃO H. DE OLIVEIRA

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

montante (m³/s) adotado (m³/s)

BL03 115,86 112,53 114,56 111,23 74,41 0,04 0,04 0,48 5,00 5,00 130,65 2587,08 2587,08 0,70 0,07 0,01 0,26 300,00 0,19 0,311 0,400 2,61 12,34

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE DE 
Diâm. Seção 
Plena (mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)SEBASTIÃO 
H OLIVEIRA

montant
e

acumula
da

calculad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  
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Rua Sebastião H. Oliveira
Extensão – 117,33 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.309,26 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 20,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,4%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (12,5% e 10,2%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,51% e de 0,67% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,5% e de 24,2%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,597 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,40 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

         
Foto 01 – vista da R. Sebastião H. Oliveira                Foto 02 – vista da R. Sebastião H. Oliveira

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua José Slongo, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 e LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA JOSÉ SLONGO

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COMPRIMENTO 
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) adotado (m³/s)

BL 01 112,72 109,03 111,42 108,63 97,00 0,04 0,04 0,61 5,00 5,00 130,65 3132,59 3132,59 0,70 0,08 0,01 0,29 300,00 0,18 0,408 0,50 2,67 13,68

COTA DA 
GALERIA

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE DE 
Diâm. Seção 
Plena (mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
RUA JOSÉ 
SLONGO

montant
e

montant
e

acumulad
a

calculad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  
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Rua José Slongo
Extensão – 117,37 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.309,66 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 20,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,2%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (10,8% e 9,5%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,60% e de 0,69% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,5% e de 23,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,20 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 11 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da R. José Slongo                              Foto 02 – vista da R. José Slongo

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Batista Rui, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 e LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA BATISTA RUI

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (mm/h)

(m³/s) (m³/s)

BL 01 113,66 110,13 112,36 109,73 97,00 0,04 0,04 0,63 5,00 5,00 130,65 3283,49 3283,49 0,70 0,08 0,01 0,30 300,00 0,17 0,437 0,475 2,55 13,38

COTA DA 
GALERIA COMPRIMENTO 

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE DE 
Diâm. Seção 
Plena (mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)RUA 
BATISTA RUI montant

e
montant

e
acumula

da
calculad

o
adotad

o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  
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Rua Batista Rui
Extensão – 117,36 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.309,56 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 20,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,50%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (10,2% e 10,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,60% e de 0,64% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,4% e de 23,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,50 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 10 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

             
Foto 01 – vista da R. Batista Rui                                Foto 02 – vista da R. Batista Rui

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Albino Secchi, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 e LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA ALBINO SECCHI

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA COMPRIMENTO 
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) adotado (m³/s)

BL03 112,61 104,92 111,31 103,62 97,00 0,08 0,08 0,52 5,00 5,00 130,65 2306,04 2306,04 0,70 0,06 0,01 0,22 300,00 0,25 0,208 0,325 3,12 11,09

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE DE 
Diâm. Seção 
Plena (mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)RUA ALBINO 
SECCHI

montant
e

acumula
da

calculad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Albino Secchi
Extensão – 118,32 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.319,16 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,40%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (10,9% e 11,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,78% e de 0,71% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,3% e de 23,5%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,40 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 8 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da R. Albino Secchi                               Foto 02 – vista da R. Albino Secchi

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Angelin Grigolo, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 e LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA ANGELIN GRIGOLO

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA COMPRIMENTO 
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) adotado (m³/s)

BL01 101,06 100,20 99,76 99,80 91,00 0,01 0,01 1,17 5,00 5,00 130,65 1623,07 1623,07 0,70 0,04 0,01 0,29 300,00 0,09 0,424 0,475 1,30 13,38

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE DE 
Diâm. Seção 
Plena (mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)ANGELIN 
GRIGOLO

montant
e

acumula
da

calculad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Angelin Grigolo
Extensão – 117,03 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1306,26 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 21,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
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2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,85%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (13,9% e 11,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,70% e de 0,61% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,4% e de 23,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,85 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 7 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da R. Angelin Grigolo                              Foto 02 – vista da R. Angelin Grigolo 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua “A”, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA A
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

RUA A
montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)
montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 94,60 75,53 93,30 74,23    202,00 0,0944 0,0944 0,78 5,00 5 130,65000000 6.190,86 6.190,86 0,7 0,1574 0,014 243,0 300 0,276 0,512 0,525 4,29 13,96
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.

LOCALIZAÇÃO TRECHO

RUA A 012-002 PV067 PV068 75,35 PV066; PV077 21 0,7667 1097 1085,381 1089,95 1084,331 1,05 1,05 0,07457 150 11 1,34 1,96
RUA A 012-003 PV068 PV069 79,78 PV067 0,29 1,065 1085,381 1079,432 1084,331 1078,381 1,05 1,05 0,07547 150 11 1,34 1,96
RUA A 012-004 PV069 PV070 59,83 PV068 0,35 1,2887 1079,432 1074,97 1078,381 1073,92 1,051 1,05 0,07456 150 11 1,34 1,96
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Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor
de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
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A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
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SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua A
Extensão – 220,64 m
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Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.066,29 m2
Meio-fio – 198,20 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,28 m2
Pintura em amarelo – 26,99 m2
Placa 32b – 02 unidades
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 240 m
Bocas de lobo – 10 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
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2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,35%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (10,5% e 12,2%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,55% e de 0,61% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,3% e de 24,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,603 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,35 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da Rua “A”                                             Foto 02 – vista da Rua ”A”

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua “B” - Trecho I, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA B TRECHO I
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01
216,12 212,12 214,82 210,82

     87,00 
0,0460 0,0460 0,59 5,00 5 130,65 1.866,68 1.866,68 0,7 0,0475 0,014 177,4 300 0,193

0,221 0,350 2,47 11,53
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade

LOCALIZAÇÃO TRECHO
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor
de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
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SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua B - Trecho I
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Extensão – 87,94 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 937,93 m2
Meio-fio – 182,51 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 39,70 m2
Pintura em amarelo – 9,74 m2
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 18,00 m
Bocas de lobo – 05 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
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2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,35%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (12,5% e 10,2%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,50% e de 0,72% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,4% e de 23,3%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,604 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,35 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da Rua “B”                                             Foto 02 – vista da Rua ”B”

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua “G”, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA G
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

RUA G
montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)
montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 107,25 94,00 105,95 92,70       80,00 0,1656 0,1656 0,39 5,00 5 130,65 1.261,77 1.261,77 0,7 0,0321 0,014 120,5 300 0,365 0,079 0,200 3,42 8,41

 
COMPRI
MENTO 

DECLIVID
ADE

DECLIVID
ADE

Tempo de 
Concent.

Diâm. Seção Plena 
(mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
 GALERIA 

acumula
da
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade

LOCALIZAÇÃO TRECHO
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor
de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
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serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
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SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua “G”
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Extensão – 81,67 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 840,82 m2
Meio-fio – 171,90 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,46 m2
Pintura em amarelo – 6,50 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 89,16 m
Bocas de lobo – 04 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
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2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foi sondado um ponto na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,1%. A amostra
apresentau expansão de 0,82%.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,0%.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,580 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,1 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da Rua “G”                                             Foto 02 – vista da Rua ”G”

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua “J”, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA J
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

RUA J
montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)
montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 75,83 74,79 74,53 73,49       32,00 0,0325 0,0325 0,26 5,00 5 130,65000000 1.692,93 1.692,93 0,7 0,0430 0,014 182,6 300 0,162 0,239 0,350 2,08 11,53
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo

LOCALIZAÇÃO TRECHO
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de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor
de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
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pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
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Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua “J”
Extensão – 80,53 m
Largura da rua – 15,00 m
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Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 829,44 m2
Meio-fio – 127,57 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,46 m2
Pintura em amarelo – 6,50 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 88,50 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
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2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foi sondado um ponto na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,2%. A amostra
apresentau expansão de 0,98%.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,3%.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,591 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,2 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da Rua “J”                                             Foto 02 – vista da Rua ”J”

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Getúlio Vargas, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DEMOLIÇÃO DOS PASSEIOS E RETIRADA DO PAVIMENTO EXISTENTE  

Os  passeios  existentes  de  concreto  serão  demolidos  com  equipamento  manual.  Os  entulhos
provenientes desta operação deverão ser encaminhados ao caminhão basculante, com o auxílio de pá
carregadeira.
O  pavimento  existente  –  pedra  irregular  –  será  removido  manualmente,  tomando  os  cuidados
necessários para que não ocorra danos nas pedras,  pois estas serão reutilizadas. O encarregado do
serviço deverá organizar as pedras para que estas sejam direcionadas ao caminhão basculante com
auxílio da pá carregadeira. O caminhão terá como destino a central de obras do município, próxima à
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Prefeitura Municipal de Fraiburgo.
Em hipótese alguma será admitida a mistura do entulho proveniente da demolição e do pavimento em
pedra irregular existente nos caminhões basculantes. As viagens para cada material deverão ser feitas
separadamente.
O fiscal da obra deverá verificar tais operações.

5. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 

que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem deverão ser escavadas e reaterradas no
mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – AVENIDA GETÚLIO VARGAS

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO, SEGUINDO O ESTAQUEAMENTO CRESCENTE.

TRECHO COTAS DA RUA
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) (m³/s)

BL01 99,74 97,93 98,34 96,53 153,53 0,01 0,01 1,45 5,00 5,00 130,65 3928,87 3928,87 0,70 0,10 0,01 0,39 400,00 0,21 0,920 0,475 1,76 16,21

BL02 97,93 96,96 96,63 95,66 80,00 0,01 0,01 0,90 5,00 5,00 130,65 1825,84 1825,84 0,70 0,05 0,01 0,29 300,00 0,10 0,421 0,475 1,47 13,38

BL03 96,96 93,18 95,66 91,88 100,00 0,04 0,04 0,74 5,00 5,00 130,65 1838,22 1838,22 0,70 0,05 0,01 0,24 300,00 0,17 0,240 0,350 2,24 11,53

COTA DA 
GALERIA COMPRIMENTO 

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE 
DE 

Diâm. Seção 
Plena (mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final      
 (m/s)

AVENIDA 
GETÚLIO 
VARGAS

montant
e

montant
e

montant
e

acumula
da

calculad
o

adotad
o
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6. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

7. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 18 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 
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de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.
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FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

9. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.
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10. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

11. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Extensão – 334,15 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 11,00 m
Passeio – 2,00 m (cada lado)
Área a pavimentar – 3.688,94 m2
Meio-fio – 595,43 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 136,48 m2
Pintura em amarelo – 39,24 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 09 unidades
Kit identificação de rua – 05 unidades
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 198,24 m
Bocas de lobo – 19 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.
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Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados cinco pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
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1) Definição do I. S. C / CBR: o CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do
pavimento é de 13,50%, valor este obtido através da média aritmética entre os resultados.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 13,50 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
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12. MURO DE ARRIMO  

Este memorial de Especificações destina-se a regulamentar o desenvolvimento das obras e dos
serviços necessários à construção dos Muros de Contenção e Fechamento para a Pavimentação da Rua
Pres.  Getúlio  Vargas,  esquina  com Rua  Pres.  Juscelino  Kubistchek,  no  bairro  Santo  Antônio,  em
Fraiburgo - SC, bem como fixar direitos e obrigações da CONTRATANTE e da empresa construtora,
designada CONTRATADA, que executará essas obras e serviços.

Os  serviços  e  obras  serão  realizados  em  rigorosa  observância  aos  desenhos  dos  projetos,
respectivos  detalhes,  bem  como  em  estrita  obediência  às  prescrições  e  exigências  contidas  no
memorial descritivo, nas especificações e nas normas da ABNT.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificações, poderá ser feita
sem a autorização, por escrito, da CONTRATANTE. Caberá à CONTRATADA, antes da assinatura do
Contrato, verificar a compatibilização entre os projetos recebidos, visando detectar problemas de cotas,
níveis, interferências das instalações com elementos estruturais, etc., devendo os problemas detectados
ou as dúvidas surgidas, serem apresentadas à CONTRATANTE, através de sua Fiscalização para suas
respectivas definições e alterações se julgar procedente.

A não apresentação de dúvidas ou problemas que interfira na execução dos projetos recebidos,
isenta  a  CONTRATANTE de  quaisquer  ônus  decorrentes  de  serviços  necessários,  ainda  que  não
previstos. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solução para análise e aprovação
da CONTRATANTE, não cabendo como justificativa para alteração contratual.

Os pedidos de alterações nos projetos, especificações ou detalhes de execução, deverão ser
encaminhados por escrito a Fiscalização do CONTRATANTE para análise e parecer, acompanhados
das justificativas e dos respectivos orçamentos comparativos, não sendo permitida a CONTRATADA
proceder ao início de qualquer modificação ou execução de serviços com materiais  diferentes dos
especificados,  antes  da  aprovação  ela  CONTRATANTE.  A  documentação  será  analisada  pela
Fiscalização  do  CONTRATANTE  que  autorizará  a  execução  se  julgar  procedentes  as  alterações
propostas.

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas
especificações,  memorial  descritivo  e  orçamento,  assim  como  todos  os  detalhes  de  execução  de
serviços mencionados nas especificações, memorial descritivo e orçamento e que não constem dos
desenhos serão interpretados como parte integrante dos projetos.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido
que:

Em caso de divergência entre o memorial descritivo, orçamento e os projetos, prevalecerá sempre os
primeiros;
O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre os demais projetos;
Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, prevalecerão
sempre as primeiras;
Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior
escala;
Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

Todas  as  dúvidas  existentes,  quanto  à  técnica  de  construção,  deverão  ser  sanadas  com  a
Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação para
prosseguir nas atividades daí decorrentes.
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Nas  divergências  ou  omissões  das  normas  de  execução  do  memorial  descritivo,  quanto  a
serviços previstos na obra contratada, caberá à CONTRATADA propor metodologia de execução à
Fiscalização do CONTRATANTE, ficando, porém, impedida de empregá-la antes que seja aprovada.

 FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE manterá no canteiro de obras a Fiscalização, com autoridade para exercer,
em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços
contratados.

A Fiscalização do CONTRATANTE deverá ser notificada, para conhecimento e aprovação, da
entrada  do  canteiro  de  obras  de  qualquer  equipamento  ou  material  a  ser  utilizado  pela
CONTRATADA.

A presença  da  Fiscalização  do  CONTRATANTE  na  obra  não  isentará  nem  diminuirá  as
responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE manterá no canteiro de obras a Fiscalização, com autoridade para exercer,
em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços
contratados.

A CONTRATADA receberá o terreno no estado em que se encontra, uma vez que, antes da
elaboração da proposta apresentada, visitou o local onde se desenvolveriam os trabalhos, não podendo
alegar desconhecimento da sua situação física e nem das eventuais dificuldades para a implementação
dos serviços necessários e  de sua utilização para execução das obras.  As características do solo e
subsolo  deverão  ser  verificadas  pela  CONTRATADA,  uma  vez  que  assumirá  exclusiva
responsabilidade pelos mesmos. 

Nenhuma  ocorrência  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  constituirá  ônus  à
CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos e valores contratuais.

A  CONTRATADA  providenciará  a  contratação  de  todo  seu  pessoal  necessário,
responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das leis trabalhistas, de Previdência Social, e da
legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho.

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra:

a. Diário  de  Obra  em  dia,  com  os  registros  das  alterações  autorizadas  e  demais
situações já abordadas;

b. Arquivo  ordenado  das  Ordens  de  Serviço,  relatórios,  pareceres  e  demais
documentos administrativos;

c. Uma via do Contrato contendo suas partes integrantes;
d. Os  desenhos  e  detalhes  de  execução,  projetos  de  estrutura,  de  arquitetura  e

instalações, aprovados pelos órgãos públicos competentes;
e. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre

os mais recentes;
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f. Cronograma Físico – Financeiro.

Caberá à CONTRATADA:

13. Obtenção  do  Alvará  de  Construções  e  sua  prorrogação,  se  necessário,  solicitando,  ao
responsável da Administração Municipal, que o Alvará seja elaborado de acordo com o projeto
aprovado;

14. Execução de todos os serviços que sejam imprescindíveis à obtenção do HABITE-SE, arcando
com as despesas decorrentes dessas ligações;

15. Realização de todos os testes e ensaios de materiais, em obediência às normas da ABNT e
outros que forem julgados necessários pela Fiscalização do CONTRATANTE;

16. Instalação de depósito para materiais e ferramentas, com área mínima de 10m², cujo projeto
deverá conter banheiro para os funcionários da Obra.

Fica a CONTRATADA proibida de executar quaisquer serviços de relevância (concretagem da
supra-estrutura  e  infra-estrutura,  etc.)  sem  a  presença  da  Fiscalização  do  CONTRATANTE  e  do
Engenheiro Residente ou Responsável Técnico da CONTRATADA, e deverá solicitar a presença por
escrito e protocolado. A responsabilidade de acompanhamento dos serviços é toda do Engenheiro da
CONTRATADA.

Ficará  a  CONTRATADA  obrigada  a  demolir  e  refazer  os  serviços  impugnados  pela
Fiscalização  do  CONTRATANTE,  logo  após  ter  conhecimento  dos  mesmos,  os  quais  lhe  serão
informados,  via  Diário  de  Obra  ou  fichas  de  recomendações,  ficando  por  conta  exclusiva  da
CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências.

A CONTRATADA se obriga a fornecer, no final de cada etapa de obra (fundações, estrutura,
instalações, etc.) originais e cópias de todos os projetos efetivamente executados, que conterão todas as
alterações decorrentes da execução e as oriundas de detalhamentos, aprovados pela CONTRATANTE,
num prazo máximo de 30 (trinta)dias a contar da data de conclusão de cada etapa. Esses projetos
modificados deverão estar aprovados pelos órgãos competentes, quando for o caso.

 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de analogia, desde
que  seja  solicitado  pela  CONTRATADA,  cabendo,  portanto  à  CONTRATANTE,  a  decisão  sobre
eventuais pedidos de substituição de materiais por produtos análogos.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência quando
desempenham  idêntica  função  construtiva  e  apresentam  as  mesmas  características  técnicas.  Na
eventualidade  de  uma  equivalência,  a  substituição  se  processará  dentro  da  máxima  similaridade
possível.

O critério de analogia será estabelecido pela CONTRATANTE, para cada caso efetivamente
ocorrido. As consultas sobre analogias serão efetuadas, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não
se admitindo que a desatenção a essa oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentação contratual.

PLACAS

Deverão atender as exigências do código de edificações local, Prefeitura e  CREA.
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MEDIDAS DE PROTEÇÕES

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a construção, obedecerão
ao disposto nas “Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil”, de
acordo com a NR 18 e NR 06 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA se obriga a  corrigir  qualquer  defeito  na  execução das  obras  e  serviços,
objeto do Contrato, bem como será responsável pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,
decorrentes de sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão.

 SERVIÇOS INICIAIS

Denominam-se os serviços iniciais por todos aqueles correspondentes previamente à execução
da obra, sendo este os serviços de terra necessários e a locação da obra no terreno a ser executado.

Instalações para depósito de materiais, ferramentas e banheiro.

Deverão  ser  executados  os  Cortes  e  os  Aterros  do  terreno  conforme  projeto,  seguindo
rigorosamente  suas  cotas  e  níveis.  Os  matériais  provenientes  dos  cortes  executados  deverão  ser
utilizados  no  próprio  terreno para  aterramento.  O material  que  sobrar  deverá  ser  transportado  no
mesmo  terreno,  (que  serão  indicados  pela  Contratada),  os  quais  serão  aterrados  ou  deverá  ser
descartado.

Toda  movimentação  de  terra  necessária  para  execução  dos  trabalhos  será  por  conta  da
contratada.

Os taludes íngremes, na parte interna do muro, deverão ser ajustados em corte e aterro para que
obtenham pequena porcentagem de inclinação, mínimo 1:2, ou conforme solicitação da fiscalização,
permitindo que seja plantado grama.

 LOCAÇÃO DA OBRA

A locação será executada por instrumentos, devendo ficar registrada em pontos de amarração
concretados no perímetro do terreno e locais indicados, ficando sob a responsabilidade do construtor a
implantação e conferência do RN e alinhamento geral, de acordo com os dados fornecidos.

Após proceder a locação planialtimétrica - marcação dos alinhamentos e cotas de nível - a
Contratada comunicará à fiscalização, que procederá às verificações e aferições que julgar necessárias.
Estas  verificações,  no  entanto,  não  isentam a Contratada  de  responsabilidades  futuras  no  caso  de
eventual erro de locação acarretar em algum dano posterior.

A ocorrência de erro na locação projetada obrigará a Contratada a proceder, por sua conta e nos
prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da
fiscalização, ficando, além disso, sujeita a outras sanções e penalidades previstas no Contrato e neste
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Caderno de Encargos e Especificações.

 FUNDAÇÕES

As  escavações  serão  realizadas  na  posição  e  dimensões  da  sapata  do  muro,  com  devida
inclinação preventiva para garantir a estabilidade do solo durante os trabalhos até a sua conclusão.

O profissional  responsável pela  execução deverá analisar,  verificar a estabilidade do talude
durante a execução dos trabalhos, tomando os devidos cuidados e tomadas de decisões para garantir a
segurança dos trabalhadores e usuários da rua. Inclusive se necessário, executar escoramento.

Os volumes de solo deverão ser acumulados para reposição e reaterro. O reaterro deverá ser
executado com reposição do solo e adensamento com equipamentos mecânicos, em camadas de solo
conforme normas pertinentes.

A fundação que deverá ser utilizada para esta obra será Muro de Contenção, conforme projetos,
de concreto armado, nas bitolas, posições e quantidades indicadas pelo projeto estrutural. A verificação
do  tipo  de  solo  e  base  em  cada  sapata  é  de  responsabilidade  do  profissional  de  engenharia  da
contratada, que deverá certificar o equilíbrio da construção.

Os projetos executivos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Fraiburgo para
análise e aprovação quando sofrerem alteração.

 MUROS

Após os trabalhos de corte e aterro deverão ser executados MUROS DE CONTENÇÃO nos
limites do terreno e conforme indicação do projeto. Este muro não receberá emboço, portanto deverá
ter acabamento liso, sem bolhas, ressaltos, falhas, etc.

Este Muro terá estrutura em concreto armado seguindo as dimensões, armaduras e valores de
fck 25MPa mínimo, e determinados no projeto. A face superior do muro que ficará em contato com a
alvenaria deverá ser impermeabilizado com duas demãos de tinta betuminosa, assim como a face do
muro de contenção em contato com a terra.

Construir drenagem com manta geotextil, pedra brita, tubos de concreto de diâmetro  20 cm,
internamente ao muro de concreto, para coleta de águas pluviais, evitando que as águas não acumulem
e não sobrecarregam os muros de contenção. Será encaminhado até a tubulação pluvial da rua Pres.
Juscelino Kubstchek, conforme projeto.

A estrutura de concreto armado será executada em estrita obediência às disposições do projeto
estrutural, fornecido pelo contratante, às Normas próprias da ABNT.

Nenhum elemento estrutural  poderá ser concretado sem a prévia verificação do engenheiro
responsável, contratado pela Contratada, no tocante aos alinhamentos, dimensões e estanqueidade das
formas, armações, locação das fundações e/ou outros elementos que, por exigência do projeto, deverão
estar embutidos na estrutura.

As barras de aço das armações deverão estar limpas e escovadas, e mantidas convenientemente
afastadas entre si e das formas, conforme prescrições da NBR 6118/2003. O corte e posicionamento
das armaduras devem seguir estritamente o projeto elaborado e fornecido pela contratada.

Deverão  ser  extraídos  sistematicamente  corpos  de  prova  dos  concretos,  para  ensaio  de
resistência,  por  firma  especializada  e  idônea,  aprovada  pela  fiscalização,  de  acordo  com  as
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recomendações contidas nas Normas.

Cuidados  especiais  deverão  ser  tomados  quanto  à  cura  dos  concretos  segundo as  Normas,
chamando-se a atenção para os períodos de concretagem com a baixa umidade relativa do ar, quando
providências especiais deverão ser tomadas pela contratada.

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma das estruturas e
realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras de boa qualidade e prumo.

Será usado concreto com resistência conforme indicado no projeto de cálculo estrutural.

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito às notas indicadas nas
folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de escoramento.

Deverá ser executado muro em alvenaria conforme indicação em projeto, com altura final de
1,10 metros acima do Muro de contenção, conforme projeto. As alvenarias serão executadas com tijolo
de barro furado de 1ª qualidade, comuns, FRIZADOS para aderência do chapisco, assentados com
argamassa de cimento, areia e Vedalit e espessura 11,5cm. A alvenaria será assentada sobre a superfície
de concreto armado e pilar a cada 2,50m, deverá ser feita também uma cinta armada sobre este muro
com 20 cm de altura.

Os muros de alvenaria deverão receber chapisco grosso, de espessura 5 mm, massa de cimento
e areia grossa, na proporção de 1 : 3, obtendo um muro de espessura final 12,5 cm.

 REATERRO

Após a conclusão e cura do concreto a contratada deverá aterrar com uso do solo depositado
para este serviço, devidamente adensado com uso de equipamentos mecânico, em camadas de 20 cm,
visando compactação ideal, lembrando que ocorrerá circulação de veículos automotores o que caberá
cuidados específicos. A remoção de solo excedente correrá por conta da  contratada.

 LIMPEZA DO TERRENO

Será procedida periódica remoção, para local conveniente, de todo o entulho ou detritos que
venham a se acumular no canteiro durante a execução da obra.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.
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18. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

         
Foto 01 – vista da Avenida Getúlio Vargas            

         
Foto 02 – vista da Avenida Getúlio Vargas             

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua João Carlos José de Oliveira, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

RUA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE
TR INTENSIDADE DE 

C Q n Qc

João C. J. Oliveiramontante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos) CHUVA (mm/h) montante acumulada (m³/s) calculadoadotado (m³/s)

BL 01 125,12 108,39 123,82 107,09 100,00              0,1673 0,1673 0,32 5,00 5 130,65000000 5.453,36 5.453,36 0,7 0,1386 0,01 208,2 300 0,367 0,339 0,425 5,20 12,71

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM RUA JOÃO C DE OLIVEIRA
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
Tempo de Concent. Área da bacia (m²) Diâm. Seção 

Plena (mm) Qp/√Ip Lâmina (Y/D)
Veloc. Final       

(m/s)
Vf/√Ip
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado nas
calçadas.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Rua João Carlos José de Oliveira
Extensão – 122,23 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.358,26 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 31,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
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2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos, com as
seguintes características:

1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,00%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (11,0% e 13,0%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,51% e de 0,54% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,2% e de 24,4%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,589 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,00 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 7 cm de macadame seco;
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HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

          
Foto 01 – vista da R. João C. J Oliveira                       Foto 02 – vista da R. João C. J Oliveira

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na rua Leopoldo D. Leite, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

RUA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE
TR INTENSIDADE DE 

C Q n Qc

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos) CHUVA (mm/h) montante acumulada (m³/s) calculado adotado (m³/s)

121,75 111,33 120,80 110,38 100,00               0,1042 0,1042 0,41 5,00 5 105,84009940 5.259,38 5.259,38 0,7 0,1083 0,017 223,1 300 0,239 0,336 0,425 4,10 12,71

RUA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE TR INTENSIDADE DE 
C Q n Qc

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos) CHUVA (mm/h) montante acumulada (m³/s) calculado adotado (m³/s)

121,75 111,33 120,80 110,38 100,00               0,1042 0,1042 0,41 5,00 5 105,84009940 5.259,38 5.259,38 0,7 0,1083 0,017 223,1 300 0,239 0,336 0,425 4,10 12,71

Leopoldo Leite

COLETOR 02 – BL02

COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
Tempo de Concent. Área da bacia (m²)

Diâm. Seção 
Plena (mm) Qp/√Ip Lâmina (Y/D)

Veloc. Final       
(m/s) Vf/√Ip

Leopoldo Leite

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM
COLETOR 01 – BL01

COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
Tempo de Concent. Área da bacia (m²) Diâm. Seção 

Plena (mm) Qp/√Ip Lâmina (Y/D)
Veloc. Final       

(m/s) Vf/√Ip
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor
de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  
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Rua Leopoldo D. Leite
Extensão – 119,81 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.334,06m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32B – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 134,00 m
Bocas–de-lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
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2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,50%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (11,5% e 13,5%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,55% e de 0,61% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,9% e de 28,9%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,564 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,50 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 8 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da R. Leopoldo D. Leite                       Foto 02 – vista da R. Leopoldo D. Leite

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Angelin Grigolo, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA ALCIDES ANTÔNIO SELLA

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (mm/h)

(m³/s) (m³/s)

BL01 102,65 96,24 101,35 95,84 112,00 0,06 0,06 0,58 5,00 5,00 130,65 3515,00 3515,00 0,70 0,09 0,01 0,28 300,00 0,21 0,373 0,475 3,20 13,38

COTA DA 
GALERIA COMPRIMENTO 

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE 
DE 

Diâm. Seção 
Plena (mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)

RUA 
ALCIDES 
ANTÔNIO 

SELLA
montant

e
montant

e
montant

e
acumula

da
calculad

o
adotad

o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Alcides A. Sella
Extensão – 117,88 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.314,76 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 10,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
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2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,90%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (10,9% e 12,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,61% e de 0,82% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,5% e de 24,3%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,90 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

             
Foto 01 – vista da R. Alcides A. Sella                           Foto 02 – vista da R. Alcides A. Sella

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Rose M. C. Rocha, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA ROSE MARY C. ROCHA

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) (m³/s)

BL01 104,15 94,83 102,85 94,43 117,55 0,08 0,08 0,69 5,00 5,00 130,65 1579,63 1579,63 0,70 0,04 0,01 0,19 300,00 0,25 0,142 0,275 2,85 10,12

COTA DA 
GALERIA COMPRIMENTO 

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE 
DE 

Diâm. Seção 
Plena (mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
RUA ROSE 
MARY C. 
ROCHA

montant
e

montant
e

montant
e

acumula
da

calculad
o

adotad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Rose M. C. Rocha
Extensão – 122,67 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.389,85 m2
Meio-fio – 273,00 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 13,40%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (12,9% e 13,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,85% e de 0,61% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,3% e de 24,5%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 13,40 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da R. Rose M. C. Rocha                       Foto 02 – vista da R. Rose M. C. Rocha

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Alberto Wengrath Trecho III, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo –
SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - AVENIDA ALBERTO WENGRATH - TRECHO III
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
Tempo de Concent. TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

jusante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

G 111,55 109,99 110,25 108,69
      52,00 

0,0301 0,0301 0,47 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 162,1 300 0,156
0,174 0,300 1,84 10,62

F 112,57 112,12 111,27 110,82
      54,00 

0,0084 0,0084 0,77 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 206,1 300 0,082
0,330 0,425 1,16 12,71

E 112,25 110,81 110,95 109,51
      54,00 

0,0267 0,0267 0,52 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 165,8 300 0,147
0,185 0,300 1,74 10,62

D 110,71 110,55 109,41 109,25
      53,99 

0,0029 0,0050 1,15 5,00 5 130,65000000 593,49 593,49 0,7 0,0151 0,01 175,0 300 0,063
0,213 0,325 0,78 11,09

C 110,03 108,46 108,73 107,16
      54,00 

0,0291 0,0291 0,50 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 163,1 300 0,153
0,177 0,300 1,81 10,62

B 110,23 108,51 108,93 107,21
      54,00 

0,0318 0,0318 0,47 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 160,4 300 0,160
0,169 0,300 1,89 10,62

A 115,89 112,01 114,59 110,71
      59,50 

0,0651 0,0651 0,41 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 140,3 300 0,229
0,118 0,250 2,45 9,59

M 103,93 102,82 102,63 101,52
      54,00 

0,0206 0,0206 0,57 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 174,1 300 0,129
0,210 0,325 1,59 11,09

L 102,36 100,97 101,06 99,67       54,00 0,0257 0,0257 0,53 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 166,9 300 0,144 0,188 0,300 1,70 10,62

K 103,41 101,05 102,11 99,75       54,00 0,0437 0,0437 0,51 5,00 5 130,65000000 593,49 593,49 0,7 0,0151 0,01 116,6 300 0,188 0,072 0,200 1,76 8,41

J 108,81 104,71 107,51 103,41       54,00 0,0759 0,0759 0,34 5,00 5 130,65000000 1.186,98 1.186,98 0,7 0,0302 0,01 136,3 300 0,247 0,110 0,250 2,64 9,59

I 109,60 109,08 108,30 107,78       54,00 0,0095 0,0095 0,91 5,00 5 130,65000000 593,49 593,49 0,7 0,0151 0,01 155,2 300 0,087 0,155 0,275 0,99 10,12

H 109,25 109,04 107,95 107,74       52,00 0,0040 0,0050 1,11 5,00 5 130,65000000 593,49 593,49 0,7 0,0151 0,01 175,0 300 0,063 0,213 0,325 0,78 11,09

 
COMPRIM

ENTO 
DECLIVID

ADE
DECLIVID

ADE

Diâm. Seção Plena 
(mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)

Avenida 
Alberto 
Wengrath 
Trecho III

montant
e

montant
e  GALERIA 

montant
e

acumula
da
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:
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Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a

LOCALIZAÇÃO TRECHO

023-001 PV115 PV087 40 - 0,04 0,15 1129,07 1128,78 1128,02 1127,73 1,05 1,05 0,01 150 20 0,59 2,53

028-001 PV131 PV121 51,23 - 0,05 0,19 1132,26 1131,73 1131,21 1130,68 1,05 1,05 0,01 150 18 0,67 2,44

032-001 PV138 ' 56,66 - 0,06 0,21 1130,95 1126,99 1129,9 1125,94 1,05 1,05 0,07 150 12 1,31 1,97

026-004 PV126 PV127 54,74 PV125 ; PV138 0,31 1,15 1126,99 1124,73 1125,22 1123,68 1,77 1,05 0,03 150 14 0,95 2,18

033-001 PV139 PV128 40,07 - 0,04 0,15 1125,26 1123,89 1124,21 1122,84 1,05 1,05 0,03 150 14 1,02 2,13

048-001 PV200 PV201 40,04 - 0,04 0,15 1126,53 1126,34 1125,48 1125,28 1,05 1,05 0,01 150 22 0,52 2,64

046-001 PV194 PV195 39,99 - 0,04 0,15 1127,63 1126,64 1126,58 1125,59 1,05 1,05 0,02 150 15 0,91 2,21

050-001 PV206 PV207 55,84 - 0,06 0,21 1128,25 1127,89 1127,2 1126,84 1,05 1,05 0,01 150 21 0,57 2,57

053-001 PV217 PV179 56,22 - 0,06 0,21 1127,1 1125,07 1126,05 1124,02 1,05 1,05 0,04 150 14 1,04 2,12

055-001 PV220 PV156 55,99 - 0,06 0,21 1124,95 1124,84 1123,9 1123,62 1,05 1,22 0,01 150 22 0,52 2,64

056-001 PV221 PV156 39,99 - 0,04 0,15 1125,87 1124,84 1124,82 1123,79 1,05 1,05 0,03 150 15 0,92 2,2

004-001 PV017 PV009 52,7 - 0,06 0,23 1125,95 1121,59 1124,9 1120,54 1,05 1,05 0,08 150 11 1,39 1,93 DG 0.058

002-003 PV009 PV010 33,08 0,31 1,18 1121,59 1120,91 1120,48 1119,8 1,11 1,11 0,02 150 16 0,85 2,26

002-004 PV010 PV011 40 PV009 0,36 1,35 1120,91 1120,7 1119,8 1119,6 1,11 1,1 0,01 150 22 0,52 2,64

002-005 PV011 PV012 73,84 0,64 2,41 1120,7 1120,15 1119,6 1119,1 1,1 1,05 0,01 150 26 0,66 2,83 DG 0.050

011-001 PV038 PV024 51,6 - 0,06 0,22 1120,05 1119,9 1119 1118,74 1,05 1,16 0,01 150 22 0,52 2,64

POÇO DE 
VISITA 

MONTANTE

POÇO DE 
VISITA 

JUSANTE

EXTENSÃO 
(m)

PVM 
CONTRIBUIÇÃO

VAZÃO DE 
CÁLCULO 
INICAL (l/s)

VAZÃO DE 
CÁLCULO 
FINAL (l/s)

COTA 
TERRENO 

MONTANTE 
(m)

COTA 
TERRENO 
JUSANTE 

(m)

COTA 
COLETOR 

MONTANTE 
(m)

COTA 
COLETOR 
JUSANTE 

(m)

PROF. PV 
MONTANTE 

(m)

PROF. PV 
JUSANTE 

(m)

DECL. 
(m/m)

DIÂMETRO 
(mm)

LÂMINA 
FINAL (%)

VEL. 
FINAL 
(m/s)

VEL.CRÍTICA 
(m/s)

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,050 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

TUBO DE 
QUEDA 
0,718 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,178 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,148 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,001 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,050 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

DEGRAU 
0,169 m

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

PV008 ; PV016 ; 
PV017

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III

PV010 ; PV039 ; 
PV042

AVENIDA 
ALBERTO 

WENGRATH – 
TRECHO III
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mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
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submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico refent ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Av. Alberto Wengrath – Trecho III
Extensão – 705,56 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

Área a pavimentar – 7,079,74 m2
Meio-fio – 1.419,68 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 406,90 m2
Pintura em amarelo – 82,95m2
Placa R1 – 03 unidades
Placa 32b – 26 unidades
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 124,00 m
BOCAS DE LOBO = 50

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
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2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:

O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:

1) Definição do I. S. C / CBR:  Assim sendo o CBR projetado adotado para o cálculo das demais
espessuras  do  pavimento  é  de  12,37%,  valor  este  obtido  através  da  média  aritmética  entre  os
resultados.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,37 %

RRevestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

DNIT temos:
HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

         
Foto 01 – vista da Av. Alberto Wengrath – III             Foto 02 – vista da Av. Alberto Wengrath – III

         
Foto 03 – vista da Av. Alberto Wengrath – III             Foto 04 – vista da Av. Alberto Wengrath – III
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Foto 05 – vista da Av. Alberto Wengrath – III             Foto 06 – vista da Av. Alberto Wengrath – III

         
Foto 07 – vista da Av. Alberto Wengrath – III             Foto 08 – vista da Av. Alberto Wengrath – III

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Rudi A. Dresch, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA RUDI DRESCH

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA
TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

jusante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) (m³/s)

BL01 108,07 107,63 106,77 107,23 120,00 0,005 0,01 1,99 5,00 5,00 130,65 1186,83 1186,83 0,70 0,03 0,01 0,29 300,00 0,06 0,426 0,550 1,01 14,22

BL02 107,63 105,60 106,33 105,20 128,00 0,02 0,02 1,42 5,00 5,00 130,65 1323,07 1323,07 0,70 0,03 0,01 0,25 300,00 0,11 0,267 0,375 1,51 11,95

COTA DA 
GALERIA COMPRIMENTO 

DECLIVIDAD
E

DECLIVIDAD
E

Tempo de 
Concent.

INTENSIDADE 
DE 

Diâm. Seção 
Plena (mm) Lâmina 

(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)Rua Rudi 
Dresch

montant
e

montant
e

montant
e

acumula
da

calculad
o

adotad
o
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Rudi A. Dresch – Trecho I
Extensão – 260,17m
Largura da rua – 15,00m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.763,64m2
Meio-fio – 525,11m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 62,60m2
Pintura em amarelo – 30,82m2
Placa R1 – 04 unidades
Placa 32B – 04 unidades
Placa identificação de rua – 03 kits
Drenagem Pluvial
Bocas–de-lobo – 16 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
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Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE
Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado

2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:

O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados quatro pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
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1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas quatro amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 13,73%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 13,73 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 4 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.
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13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

            
Foto 01 – vista da R. Rudi A. Dresch                       Foto 02 – vista da R. Rudi A. Dresch

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Sebastião Ferreira de Deus, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA SEBASTIÃO FERREIRA DE DEUS
COLETOR 01 – BL02, BL 04, BL 06AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 107,32 107,14 106,02 105,84       12,05 0,0148 0,0148 0,17 5,00 5 130,65000000 882,54 882,54 0,7 0,0224 0,01 165,8 300 0,109 0,185 0,250 1,17 9,59

BL 02 107,14 98,97 105,84 97,67       60,00 0,1362 0,1362 0,24 5,00 5 130,65000000 3.495,26 3.495,26 0,7 0,0889 0,01 183,1 300 0,331 0,241 0,350 4,25 11,53

 
COMPRI
MENTO 
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
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é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
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As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
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satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término de serviço, laudo tecnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
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entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Sebastião Ferreira de Deus
Extensão – 241,30 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.720,98 m2
Meio-fio – 482,98 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 62,60 m2
Pintura em amarelo – 23,85 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 04 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 44,00 m
Bocas de lobo – 12 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,55%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (13,2% e 11,9%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,39% e de 0,51% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,8% e de 24,6%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,55 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
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HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da R. Sebastião F. de Deus                 Foto 02 – vista da R. Sebastião F. de Deus   

        
Foto 03 – vista da R. Sebastião F. de Deus             
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__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6

ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Michelli Simonetti, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – AVENIDA MICHELLI SIMONETTI
COLETOR 01 – BL02, BL 04, BL 06AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m/h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 111,84 111,81 110,54 110,51      20,00 0,0011 0,0011 0,63 5,00 5 130,65000000 1.174,58 1.174,58 0,7 0,0299 0,01 297,8 300 0,030 0,881 0,750 0,53 15,51

BL 02 111,84 111,83 110,54 110,53      20,00 0,0003 0,0003 1,26 5,00 5 130,65000000 542,73 542,73 0,7 0,0138 0,01 286,8 300 0,016 0,797 0,700 0,27 15,32

BL 03 111,83 100,38 110,53 99,08    205,00 0,0559 0,0559 0,99 5,00 5 130,65000000 5.676,47 5.676,47 0,7 0,1443 0,01 259,6 300 0,212 0,611 0,600 3,47 14,67

 
COMPRI
MENTO 

DECLIVID
ADE

DECLIVID
ADE

Tempo de 
Concent.

Diâm. Seção Plena 
(mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
AVENIDA 
MICHELLI 

SIMONETTI
 

GALERIA 
montant

e
acumula

da
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
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atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
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Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
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REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.
No canteiro central, será feito aterro em argila de 10cm e posteriormente o plantio de grama do tipo ba-
tatais em placa.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
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Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Avenida Michelli Simonetti
Extensão – 226,33 m
Largura da rua – 23,00 m
Pista de Rolamento – duas faixas de rolamento em cada sentido de 6,50 metros
Passeio – 3,75 m (cada lado)
Área a pavimentar – 3.334,02 m2
Meio-fio – 804,44 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 93,60 m2
Placa 32b – 04 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 335,45 m
Bocas de lobo – 12 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE
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Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.

Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas três amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,87%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados.
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11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,87 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.
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13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da Av. Michelli Simonetti                 Foto 02 – vista da Av. Michelli Simonetti    

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame
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JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Alexandre Kogikowski, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 119,12 108,20 117,82 106,90    144,00 0,0758 0,0758 0,64 5,00 5 130,65000000 5.075,05 5.075,05 0,7 0,1290 0,01 235,1 300 0,247 0,469 0,500 3,77 13,68

BL 02 115,21 108,20 113,91 106,90       40,00 0,1753 0,1753 0,12 5,00 5 130,65000000 2.321,61 7.396,66 0,7 0,1881 0,01 231,4 300 0,376 0,449 0,500 5,73 13,68
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
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O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
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DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
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apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
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Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Extensão – 231,15 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.468,08 m2
Meio-fio – 464,40 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 93,90 m2
Pintura em amarelo – 21,55 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 06 unidades
Kit identificação de rua – 03 unidades
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 107,80 m
Bocas de lobo – 14 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
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Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE
Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado

2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados qautro pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
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1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,66%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados .

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,66 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

         
Foto 01 – vista da Rua Alexandre Kogikowski             Foto 02 – vista da  Rua Alexandre Kogikowski

         
Foto 03 – vista da Rua Alexandre Kogikowski             Foto 04 – vista da  Rua Alexandre Kogikowski

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Antenor Dias de Andrade, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 119,12 108,20 117,82 106,90    144,00 0,0758 0,0758 0,64 5,00 5 130,65000000 5.075,05 5.075,05 0,7 0,1290 0,01 235,1 300 0,247 0,469 0,500 3,77 13,68

BL 02 115,21 108,20 113,91 106,90       40,00 0,1753 0,1753 0,12 5,00 5 130,65000000 2.321,61 7.396,66 0,7 0,1881 0,01 231,4 300 0,376 0,449 0,500 5,73 13,68
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
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é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
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As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
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satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Antenor Dias de Andrade
Extensão – 230,00 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.502,50 m2
Meio-fio – 461,40 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 62,60 m2
Pintura em amarelo – 12,90 m2
Placa R1 – 04 unidades
Placa 32b – 04 unidades
Placa de identificação de rua – 03 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 50,10 m
Bocas de lobo – 14 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados quatro pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
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1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,2%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR =  11,2 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  
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Foto 01 – vista da R. Antenor D de Andrade             Foto 02 – vista da R. Antenor D de Andrade

Foto 03 – vista da R. Antenor D de Andrade

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Alberto Wengrath - Trecho I, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo –
SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
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(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 

que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - AVENIDA ALBERTO WENGRATH - TRECHO I
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (mm /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 115,91 113,64 114,96 112,69       60,00 0,0380 0,0380 0,51 5,00 5 130,65000000 1.021,53 1.021,53 0,7 0,0260 0,01 146,7 300 0,175 0,133 0,275 1,97 10,12
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Avenida Alberto Wengrath – Trecho I
Extensão – 60,00 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 623,24 m2
Meio-fio – 127,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 6,15 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa de identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 77,00 m
Bocas de lobo – 04 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
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Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE
Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado

2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foi sondado um ponto na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I.  S.  C /  CBR: foi retirada uma amostra na rua e  analisada em laboratório,  logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,60%. A amostra
apresentou valor de expansão de 0,67%.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,4%.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,60 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da Av. Alberto Wengrath – I             Foto 02 – vista da Av. Alberto Wengrath – I

]

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Alberto Wengrath - Trecho II, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo –
SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
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(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 

que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - AVENIDA ALBERTO WENGRATH - TRECHO II
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (mm /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 115,91 113,64 114,96 112,69       60,00 0,0380 0,0380 0,51 5,00 5 130,65000000 1.032,91 1.032,91 0,7 0,0263 0,01 147,3 300 0,175 0,135 0,275 1,97 10,12

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (mm /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 2 115,91 113,64 114,96 112,69       60,00 0,0380 0,0380 0,51 5,00 5 130,65000000 1.021,53 1.021,53 0,7 0,0260 0,01 146,7 300 0,175 0,133 0,275 1,97 10,12
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Avenida Alberto Wengrath – Trecho II
Extensão – 54,00 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 540,00 m2
Meio-fio – 108,00 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 6,45 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa de identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 77,00 m
Bocas de lobo – 04 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foi sondado um ponto na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foi retirada uma amostra na rua e analisadas em laboratório,  logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,9%.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,4%.
3) O valor da expansão da amostra é de 0,70%.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,9 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
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HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da Av. Alberto Wengrath – II             Foto 02 – vista da Av. Alberto Wengrath – II

]

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Avenida Lourival Silva, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – AVENIDA LOURIVAL SILVA

AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA COMPRIMENTO DECLIVIDADE DECLIVIDADE
TR INTENSIDADE DE 

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL01 124,62 123,97 123,32 123,57 40,00 0,02 0,02 0,49 5,00 5,00 130,65 928,07 928,07 0,70 0,02 0,01 0,21 300,00 0,11 0,184 0,300 1,36 10,62

BL02
124,62 117,82 123,32 117,42

120,00
0,06 0,06 0,66 5,00 5,00 130,65 3361,38 3361,38 0,70 0,09 0,01 0,28 300,00 0,21

0,359 0,425 3,03 12,71

Tempo de 
Concent.

Área da bacia 
(m²)

Diâm. Seção Plena 
(mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)
AVENIDA 

LOURIVAL 
SILVA

montant
e

acumula
da
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.
Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Avenida Lourival Silva
Extensão – 231,45 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 2.407,28 m2
Meio-fio – 448,00 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 6,45 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa de identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 341,69 m
Bocas de lobo – 13 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados três pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:

1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 10,27%, valor este
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obtido através da média aritmética entre os resultados

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 10,27 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 12 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base..
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

       
Foto 01 – vista da Av. Lourival Silva                        Foto 02 – vista da Av. Lourival Silva
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Foto 03 – vista da Av. Lourival Silva

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Arcindo Hass - Trecho I, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA ARCINDO HASS - TRECHO I
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 111,71 108,76 110,76 107,81    126,00 0,0235 0,0235 0,89 5,00 5 130,65000000 4.721,69 4.721,69 0,7 0,1200 0,01 285,1 300 0,138 0,784 0,700 2,35 15,32

 
COM PRI
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego  de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da  rede  coletora funcionar  como conduto  livre,  faz-se necessário a  instalação de dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo  –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos,  sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término de serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Arcindo Hass – Trecho I
Extensão – 125,85m
Largura da rua – 15,00m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.270,82m2
Meio-fio – 257,88m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30m2
Pintura em amarelo – 16,44m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32B – 02 unidades
Placa identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial à executar
Bocas –de-lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
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Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE
Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado

2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,8%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (12,2% e 13,4%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,45% e de 0,52% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 25% e de 24,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,564 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,80%

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
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HSB-calculado = 7 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

         
Foto 01 – vista da R. Arcindo Hass Trecho I              Foto 02 – vista da R. Arcindo Hass Trecho I

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Arcindo Hass - Trecho II, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA ARCINDO HASS - TRECHO II
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 106,79 102,06 105,84 100,76    110,00 0,0430 0,0430 0,66 5,00 5 130,65000000 3.340,82 3.340,82 0,7 0,0849 0,01 223,5 300 0,186 0,410 0,475 2,77 13,38

 
COMPRI
MENTO 

DECLIVID
ADE

DECLIVID
ADE

Tempo de 
Concent.

Diâm. Seção Plena 
(mm)

Lâmina 
(Y/D)

Veloc. 
Final       

(m/s)

Rua 
Arcindo 

Hass 
Trecho II  GALERIA 

acumula
da
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A ampresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Arcindo Hass – Trecho II
Extensão – 113,94m
Largura da rua – 15,00m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.152,40m2
Meio-fio – 233,26m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30m2
Pintura em amarelo – 16,44m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32B – 02 unidades
Placa identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial à executar
Rede em tubos – DN 300mm – 30,000m
Bocas–de-lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 13,50%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (13% e 13,9%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,41% e de 0,49% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 25% e de 24,8%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,564 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 13,50 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
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DNIT temos:
HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

           
Foto 01 – vista da R. Arcindo Hass Trecho II              Foto 02 – vista da R. Arcindo Hass Trecho II

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Arthur Kamphorst, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA ARTHUR KAMPHORST
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc
Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (m m /h)

montante (m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 107,28 102,82 105,98 101,52       59,00 0,0756 0,0756 0,35 5,00 5 130,65000000 1.663,22 1.663,22 0,7 0,0423 0,01 154,8 300 0,247 0,154 0,275 2,78 10,12

BL 02 107,78 106,89 106,48 105,59       60,00 0,0149 0,0149 0,63 5,00 5 130,65000000 1.846,20 1.846,20 0,7 0,0469 0,01 218,4 300 0,109 0,385 0,450 1,59 13,06

BL 03 106,89 105,81 105,59 104,51    100,00 0,0107 0,0107 1,20 5,00 5 130,65000000 1.744,18 1.744,18 0,7 0,0443 0,01 227,2 300 0,093 0,428 0,475 1,39 13,38

 
COM PRI
M ENTO 

DECLIVID
ADE

DECLIVID
ADE

Tempo de 
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Diâm. Seção Plena 
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Final       
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
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O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
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dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
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durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Arthur Kamphorst
Extensão – 194,87m
Largura da rua – 15,00m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.985,82m2
Meio-fio – 403,22m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 62,60m2
Pintura em amarelo – 23,85m2
Placa R1 – 04 unidades
Placa 32B – 04 unidades
Placa identificação de rua – 02 kit´s
Drenagem Pluvial à executar
Rede em tubos – DN 300mm – 92,00m
Bocas–de-lobo – 10 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 13,00%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (12,2% e 13,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,67% e de 0,52% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 24,5% e de 24,2%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 13,00 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
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HSB-calculado = 5 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

           
Foto 01 – vista da R. Arthur Kamphorst                  Foto 02 – vista da R. Arthur Kamphorst

Foto 03 – vista da R. Arthur Kamphorst
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__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6

ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Artur A. Brandalise, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção  atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem deverão ser escavadas e reaterradas no
mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA ARTUR A. BRANDALISE
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 101,20 93,00 99,90 91,70    351,06 0,0233 0,0233 2,46 5,00 5 130,65 5.367,86 5.367,86 0,7 0,1365 0,01 299,4 300 0,137 0,893 0,800 2,38 15,59

BL 02 95,30 92,72 94,00 91,42      61,97 0,0416 0,0416 0,48 5,00 5 130,65 1.399,48 1.399,48 0,7 0,0356 0,01 162,3 300 0,183 0,174 0,300 2,17 10,62

BL 03 95,14 93,00 93,84 91,70    160,00 0,0134 0,0134 1,76 5,00 5 130,65 1.689,42 1.689,42 0,7 0,0430 0,01 215,4 300 0,104 0,371 0,450 1,51 13,06

 
COMPRI
MENTO 

DECLIVID
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DECLIVID
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5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a  superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características  específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 
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de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT –  40,80  km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada na cor  amarela  ou branca,  com largura de 0,15 m,  que servirá  para  separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.
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FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a  forma e a  cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Artur A. Brandalise
Extensão – 311,59m
Largura da rua – 15,00m
Pista de Rolamento – 11,00 m
Passeio – 2,00m (cada lado)
Área a pavimentar – 3.521,04m2
Meio-fio – 606,00 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 75,42m2
Pintura em amarelo – 42,53m2
Placa R1 – 01 unidade
Placa 32B – 05 unidades
Placa identificação de rua – 04 kits
Drenagem Pluvial à executar
Bocas –de-lobo – 18 unidades
Tubo de concreto DN 30 175,73 metros.

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas. A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
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Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 6,58 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados três pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
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1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,4%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,4 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.
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13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

         
Foto 01 – vista da R. Artur A. Brandalise              Foto 02 – vista da R.  Artur A. Brandalise

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,6 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 44,7 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Vicente Francescatto, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE 

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM – RUA VICENTE FRANCESCATTO
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

RUA COTAS DA RUA COTA DA GALERIA
TR INTENSIDADE DE Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Vf/√Ip

montante jusante montante jusante RUA GALERIA tg tc (anos)

CHUVA (m m /h)

(m³/s) calculado adotado (m³/s)

BL 01 111,38 109,58 110,43 108,63      60,00 0,0300 0,0300 0,48 5,00 5 130,65000000 1.405,48 1.405,48 0,7 0,0357 0,01 172,8 300 0,156 0,206 0,375 2,07 11,95

BL 01 109,58 107,26 108,63 106,31      62,33 0,0372 0,0372 0,51 5,00 5 130,65000000 1.405,48 1.405,48 0,7 0,0357 0,01 166,0 300 0,173 0,185 0,300 2,05 10,62
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6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
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atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
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Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
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REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.
A empresa deverá apresentar, ao término do serviço, laudo técnico referente ao concreto utilizado.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.
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10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  

Rua Vicente Francescatto
Extensão – 60,00 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.288,48 m2
Meio-fio – 250,21 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 16,47 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa de identificação de rua – 01 kit
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN 30 cm – 17,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35
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O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 12,9%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (13,9% e 11,8%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,41% e de 0,52% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 25% e de 24,7%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 12,90 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
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HSB-calculado = 7 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
à resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

        
Foto 01 – vista da Rua Vicente Francescatto            Foto 02 – vista da Rua Vicente Francescatto

]

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.
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1. INTRODUÇÃO  

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia
executiva a serem empregados na realização de pavimentação em asfalto, sinalização viária e passeios
na Rua Herzelino Del Ré, localizada no bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC.

2. GENERALIDADES  

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos  projetos  apresentados,  caso  haja  divergência  entre  as  medidas  tomadas  em escala  e  medidas
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
Fica  a  cargo da  empresa  contratada  a  manutenção atualizada  no  canteiro  de  obras  os  alvarás,  as
certidões  e  as  licenças,  evitando  interrupções  por  embargo,  assim  como  ter  um  jogo  completo
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao
serviço.
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de
encargos e este memorial.
A empresa deverá efetuar a limpeza da obra semanalmente ou quando solicitada pela fiscalização,
removendo entulhos e outros materiais desnecessários.
As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a empresa,
devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos inerentes à mesma.
Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, tanto para
veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES  

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra,  a qual deverá ser executada em tamanho
mínimo de 3,00 x 1,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho superior a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo.
A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a locação
conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de pavimentação e
passeios, conforme quantidade em planilha orçamentária.
A locação das declividades transversais definidas no projeto serão locadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL  

Considerando que na referida rua já possui rede de drenagem parcial na mesma, conforme anotado em
projeto, será executado o prolongamento desta rede coletora pluvial com tubos de concreto – DN = 30
cm, conforme locação em projeto.
Assim  sendo,  segue  memorial  de  dimensionamento  atestando  que  a  rede  existente  (DN=30cm)
comporta o acréscimo de vazão decorrente do prolongamento da referida rede.
Foi considerada, no caso, a pior situação, ou seja, aquela que atesta que as bocas de lobo BL01 e BL02
(conforme projeto) com rede de DN=30cm, e ainda com o prolongamento da mesma e considerando 
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que possuem duas linhas de drenagem sendo uma para cada boca de lobo que faz a divisão da bacia de
drenagem da rua em duas partes, o mesmo comprova que as redes existentes atendem a demanda
futura.
A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação média e
vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 30 cm em toda rede a executar .
Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a rede na
mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,00m e cota de topo de tubo - 0,65m.
Os tubos deverão ser nivelados e perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das
águas pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados.
Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de solo compactado, sendo o
mesmo resultante  da  abertura  das  valas  anteriormente  citadas.  Caso  no solo  retirado  possua  uma
quantidade de cascalho natural, os mesmos deverão ser retirados no reaterro pois podem danificar a
rede executadas.
Serão  executadas  bocas  de  lobo  com dimensões  internas  de  960x380mm,  em alvenaria  de  tijolo
maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual será
encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser executadas no
local, evitando vazios nas laterais.
Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

As  bocas  de  lobo  serão  dadas  por  concluídas  após  a  sua  execução  completa,  não  sendo  feito  o
recebimento parcial individual.
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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DE REDE – LINHA BL01 = LINHA BL02

TABELA DE CÁLCULO REDE DE DRENAGEM - RUA HERZELINO DEL RÉ
AS BOCAS DE LOBO CONSIDERADAS NO DIMENSIONAMENTO FORAM AS MAIS DESFAVORÁVEIS DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO.

TRECHO COTAS DA RUA COTA DA GALERIA  COMPRIMENTO DECLIVIDADE
Tempo de Concent. TR Área da bacia (m²)

C Q n Qc

Qp/√Ip Lâmina (Y/D) Vf/√Ip

montante jusante montante jusante  GALERIA RUA GALERIA tg tc (anos)
CHUVA (mm/h)

montante (m³/s) calculado (m³/s)

BL 01 120,23 111,59 118,93 111,19 94,00 0,09 0,09 0,38 5,00 5,00 130,65 5320,18 5320,18 0,70 0,14 0,014 0,30 300,00 0,272 0,446 0,500 4,15 13,68

DECLIVIDAD
E

INTENSIDADE 
DE 

Diâm. Seção 
Plena (mm) Veloc. 

Final       
(m/s)RUA HERZELINO 

DEL RÉ acumulad
a

adotad
o



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

6. REDE COLETORA DE ESGOTO

Os  cálculos  e  a  distribuição  dos  equipamentos  e  peças  foram  feitos  de  acordo  com  as  Normas
Brasileiras (ABNT). Fica estabelecido que as regras apresentadas deverão ser seguidas como se fossem
parte integrante do presente documento.
Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com
o  responsável  técnico;  dúvidas  de  especificações  e/ou  projetos  deverão  ser  esclarecidas  junto  ao
projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações
será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar que as tubulações venham a sofrer
esforços  não  previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais  e  para  que  fique
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.
As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento mínimo de 60 cm, sob o leito de vias trafegáveis ou locais em que haja cargas
móveis e, de 30 cm nos demais casos. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista
proteção mecânica adequada.
Em torno  de  canalizações  que  atravessem alvenarias,  fundações  ou  peças  estruturais  deverão  ser
deixadas folga para que eventuais recalques da edificação não venham a prejudicá-las.
O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de
testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos.
As  extremidades  das  tubulações  de  esgoto  serão  vedadas  adequadamente  até  a  montagem  dos
aparelhos sanitários.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de
detritos nas canalizações.

Todas as tubulações terão conexões, emendas, fixação, abertura e fechamento incluídos.
As instalações sanitárias serão executadas com tubulações e conexões de PVC para instalações prediais
de esgoto. O esgoto e águas servidas serão captados nas dependências através de tubulações de PVC
para instalações prediais de esgoto sanitário e conduzidos até um poço de visita.
Em toda extensão de todas as tubulações, deverá ser obedecida a inclinação especificada em projeto.
Todos os tubos deverão estar devidamente assentados para resistirem a esforços mecânicos externos.
As conexões deverão ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço comum assentados com
argamassa de cimento e areia de 1:4, respectivamente, e rebocadas internamente com argamassa de
traço 1:2:5 de cimento, cal hidratada e areia média, mais impermeabilizante.
Os ralos e caixas de gordura deverão ser de PVC rígido preferencialmente.

Antes do inicio da montagem da tubulação, deverá ser examinado cuidadosamente o projeto, sendo
que a montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmada no local.
Todas as tubulações serão assentadas de acordo com o alinhamento e elevação.
As tubulações de PVC que vão para as caixas de inspeção, e outros serão envelopados por camadas e
areia grossa ou pó de pedra, com espessura mínima de 10 cm.
A  critério  da  fiscalização,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamentos  contínuos,
constituídos por camadas de concreto simples.
O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em
camadas sucessivas e compactadas.
Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários,
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com bujões  de  rosca  ou  “plug”,  convenientemente  apertados,  não  sendo permitido  o  emprego de
buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessárias, obedecendo rigorosamente ao
disposto na NBR 8160.
Toda instalação será executada visando às possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de
bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil acesso.

Devido à presença de grande quantidade de sólidos orgânicos e minerais nos esgotos e ainda pelo fato
da rede coletora  funcionar  como conduto livre,  faz-se necessário  a  instalação de  dispositivos  que
evitem ou minimizem os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, como curvas e pontos de
afluência das tubulações, possibilitando ainda o acesso de pessoas ou equipamentos nesses pontos. Tais
dispositivos são os poços de visita.

Poço de visita (PV) é uma câmara visitável, utilizada em pontos de interseções de redes, mudanças de
direção e, neste caso, também utilizada para a realização da limpeza da rede de esgoto sanitário. Os
PVs deverão ser executados de acordo com as normativas da Autarquia Municipal de Saneamento de
Fraiburgo –  SANEFRAI,  e  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pela  autarquia  conforme figura
abaixo.

Não serão aceitos poços de visita executados com tubos de concreto com ligação do tipo macho-fêmea,
apenas do tipo PONTA E BOLSA.No caso de um ou mais trechos de coletores chegarem ao PV acima
do nível do fundo serão necessários cuidados especiais, a fim de que haja operacionalidade do poço
sem constrangimento do operário encarregado de trabalhar no interior do balão. Para desníveis a partir
de 0,50 m faz-se necessário a instalação dos chamados tubos de queda.
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A ligação  dos  coletores  prediais  à  rede  deverá  atentar  aos  detalhes  construtivos  apresentados  em
projeto.

A entrega das tubulações de esgoto deverá ser precedida das operações abaixo.
Recomenda-se que o engenheiro responsável pela obra seja convidado a assistir aos testes, e alertado
sobre a entrada em carga das tubulações.
As caixas sifonadas deverão ser limpas de entulho, poeira e outros detritos, e lavados com água limpa.
Para a limpeza das caixas sifonadas que assim o permitirem, deverá ser removido o sifão. Todas as
tubulações de esgoto deverão ser lavadas antes da instalação dos aparelhos, estabelecendo-se o fluxo
de água em cada entrada, pelo tempo mínimo de 30 segundos.
Após a limpeza de todas as tubulações e ligação de todos os aparelhos, a tubulação deverá ser colocada
em carga.
O ensaio das instalações com água deverá ser feito durante a montagem das instalações, para isso, as
entradas  de  esgoto  deverão  ser  tamponadas.  Pela  entrada  mais  alta,  as  tubulações  deverão  ser
preenchidas com água, mantendo-as cheias durante 15 minutos, sendo toda a tubulação inspecionada a
procura de eventuais vazamentos.
Deverá ser realizado também com todos os fechos hídricos da instalação cheios com água e demais
aberturas tamponadas, exceto as aberturas de ventilação. Por um ponto de saída de esgoto deverá ser
introduzida fumaça na instalação, até que esta comece a sair pelas aberturas de ventilação, que deverão
então ser tamponadas. A introdução de fumaça deverá prosseguir até que a pressão atinja 0,25 KPa,
essa pressão deverá ser mantida por um tempo mínimo de 30 minutos, sendo então as instalações
inspecionadas a procura de vazamentos.

As instalações sanitárias serão consideradas aceitas após a execução e aprovação do teste de todas as
tubulações e/ou partes destas instalações, como também da verificação da exatidão e atendimento a
todas  as  especificações  apresentadas,  além de  não  mais  restarem entulhos  ou  restos  de  materiais
inutilizados, característicos dos serviços executados.

As tubulações da rede coletora de esgoto foram dimensionadas de acordo com as normas vigentes,
apresentando os valores obtidos de maneira resumida na tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento:

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem tanto quanto das redes de esgoto, deverão
ser escavadas e reaterradas no mesmo dia.

5. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar a existente já pavimentada
com o greide projetado.
O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, considerando que a rua
é existente e consolidada, será feita a regulagem do greide, sendo este em espessura máxima de 20 cm,
atingindo um grau de compactação de 95% do Proctor normal.
O  greide  será  preparado  com  uma  declividade  transversal  de  3%,  acompanhando  a  declividade
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transversal do pavimento.
Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da via, sendo
de passeio e de pista de rolamento.
Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de substituição ou
adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto ou
apresentar características semelhantes ao sub-leito.
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo que a via a pavimentar é existente e consolidada, que facilita sua execução e que ainda a
mesma já possui compactação em função da passagem de veículos sobre a mesma por mais de 15 anos.

6. PAVIMENTAÇÃO  

Toda  pavimentação  da  via  será  em  CBUQ  concreto  betuminoso  usinado  a  quente  CBUQ  pela
aplicação regional e fácil execução da mesma.
Após o sub-leito, será feita imediatamente a sub-base, sendo esta em macadame seco, com espessura
de 15 cm, sendo compactada com rolo 10 t, e posteriormente será aplicada uma camada de 10 cm de
brita  graduada,  também compactada  com rolo  10  t  e  isenta  de  qualquer  material  estranho  a  sua
consistência.
Para o transporte de material granular (macadame e brita graduada), foi considerado DMT – 23,20 km
conforme mapa em anexo a este memorial.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
material  betuminoso  sobre  a  superfície  de  base  granular  concluída  antes  da  execução  de  um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
Antes da execução da imprimação, a camada subjacente deve estar regularizada, compactada e isenta
de materiais estranhos. O tipo de asfalto diluído usado é o CM-30 ou equivalente e a taxa média de
ADP aplicada é de 1,20 l/m2. O tempo de cura para este asfalto é de aproximadamente 48 h. 
A fim de se obter uma boa imprimação, a penetração do ligante deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
Após a imprimação, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso
sobre a superfície  de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior  à  execução de uma camada
betuminosa  qualquer,  objetivando  promover  condições  de  aderência  entre  as  camadas.  A taxa  de
aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2. 
Após a pintura de ligação, será feita a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada,
com características específicas,  composta de agregado graduado,  material  de enchimento (fíler)  se
necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 
A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada
e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor
6,0%), espalhado e comprimido à quente.
A massa asfáltica deverá ser distribuída com vibro acabadora e será compactada com rolo compressor 

de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo tandem de porte médio com peso mínimo de 10 t.
A camada da massa asfáltica será aplicada em uma única etapa e terá espessura de 4 cm compactado
com largura especificada em projeto abrangendo toda pista da via pública.
A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos granulométricos da faixa “C” do
DNIT.
As taxas referentes à execução da obra serão custeadas pelo empreiteiro. 
Os ensaios deverão ser custeados integralmente pelo empreiteiro, e executados quando da execução
dos serviços. 
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Poderá a fiscalização solicitar a qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e
serviços.
A empresa  deverá  fornecer  laudos  demonstrando  o  material  aplicado  e  laudo  da  espessura  do
pavimento, emitido pelo laboratório responsável.
A contratada deverá apresentar os seguintes laudos de controle tecnológico para comprovação dos
materiais empregados na obra:
 Ensaio de Granulometria;
 Ensaio de teor de ligante (betume), demonstrando a faixa do traço utilizado;
 Índice de vazios do pavimento.
 Laudo de espessura do pavimento.
Os memoriais quantitativos da massa asfáltica possuem separação entre a mesma e o teor de ligante
(betume – CAP 50/70), sendo critério de medição em relação ao CAP será utilizada a média aritmética
dos resultados dos ensaios do controle tecnológico da massa asfáltica até o limite do orçamento.
Para  o  transporte  de  massa,  foi  considerado  DMT – 40,80 km conforme mapa  em anexo  a  este
memorial.
Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os meios-
fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço
1:3)  após  sua  conclusão.  Serão  dados  como  concluídos  os  serviços  de  meio-fio  somente  após  a
conclusão do rejuntamento dos mesmos.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

A sinalização  horizontal  deverá  ser  executada  mecanicamente,  com  equipamento  próprio  para  a
aplicação da tinta sobre o asfalto.
O  traçado  da  sinalização  horizontal  deverá  ser  demarcada  longitudinalmente  pelo  trecho  da  rua,
pintada  na  cor  amarela  ou branca,  com largura  de 0,15 m,  que servirá  para separar  e  ordenar  as
correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a
divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.
A sinalização viária de solo deverá respeita integralmente o projeto da mesma.
A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com
normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.
As micro Esferas de Vidro Retro refletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos:
Tipo IB – Misturadas à tinta na máquina.
Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.
Para inspeção e amostragem deverá ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para microesferas.
A sinalização vertical  será  composta  de  placas  de  regulamentação trânsito  de  “Pare”  e  “Faixa  de
Pedestre”:
As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, fabricada de
acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada em projeto.

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão ser
com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das mensagens
das placas deverão ser refletivas, com película de microesferas inclusas. A simbologia dos pictogramas
deverá ser com vinil semi-fosco ou brilhante. A película refletiva com microesferas inclusas deverão
apresentar as seguintes características: Durabilidade e desempenho, sem impressão ou com impressão
satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 
REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas,  deverão apresentar  a forma e a cor  correta
durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.
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VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico.
SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída em aço
SAE  1020  com  espessura  de  parede  de  3,00  mm  (três  milímetros)  DIN  2440  EB  182  ABNT.
Dimensões: diâmetro  externo:  2”  e  Comprimento:  2,70  m.  Na  parte  superior  do  poste  suporte
deverão existir  dois furos de 10 mm, a 50 mm e 25 mm respectivamente.  Deverá ser provida de
sistema de trava antigiro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento superior.
Tratamento superficial  do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte,  deverá ser
submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas
das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350 g. (trezentos e cinquenta
gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400 g. (quatrocentas gramas) de zinco por m² nas demais
áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento anticorrosivo.  A galvanização
deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem.
Placas de Identificação de Vias e Logradouros Públicos: As placas de indicação com o nome das ruas
deverão ser executadas conforme memorial identificador de vias e logradouros públicos, tamanho 30 x
60 cm – conforme projeto
SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava anti-giro
e parafusos sextavados de 5/16 x 2 ½, providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas para suportar a
placa.
SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h = 0,50 m no solo com bloco de
concreto.

8. PASSEIOS  

Nas áreas destinadas aos passeios os mesmos terão aterro compactado de modo a conformar o mesmo.
Após a compactação, a área receberá uma camada de lastro de brita 1 – espessura 4 cm, nivelada e
compactada.
Após a brita, será executada a calçada, em concreto simples – fck – 25 MPA, espessura de 7,00 cm,
com juntas de dilatação em ripa de madeira ou isopor a cada 2,00 m, espessura da junta de 1,00 cm,
devidamente reguado e nivelado após sua concretagem.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em concreto vibroprensado fck = 30MPA
com h = 2,50 cm, assentado sobre lastro de concreto – e = 3,00 cm e rejunte cimentício, conforme de-
monstrado em projeto a fim de atender as normas de acessibilidade no mesmo.
Nos acessos de garagem, deverá ser executado o piso em concreto, porém com espessura 7 cm e ainda
acrescido de tela soldada com malha # 15 cm e aço 4,2 mm de espessura, sendo as quantidades anota-
das em planilha e os locais de execução em projeto.
Deverão ser respeitados em sua totalidade os projetos no que tange a locação dos mesmos como os re-
baixamentos de acesso às garagens, rebaixamentos nas faixas de pedestre e alinhamentos do podotátil.

9. LIMPEZA  

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua,
tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.
Concluídos  os  serviços,  a  contratada  deverá  executar  a  limpeza  final  da  obra,  retirando  todos  os
entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

10. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO  
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Rua Rua Herzelino Del Ré
Extensão – 118,71 m
Largura da rua – 15,00 m
Pista de Rolamento – 10,00 m
Passeio – 2,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 1.323,06 m2
Meio-fio – 226,56 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 31,30 m2
Pintura em amarelo – 12,75 m2
Placa R1 – 02 unidades
Placa 32b – 02 unidades
Placa identificação de rua – 02 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 115,00 m
Bocas de lobo – 06 unidades

11. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO.
11.1.1 Estudo de tráfego:
Os estudos de trafego foram desenvolvidos com o objetivo da obtenção dos parâmetros e dados de
trafego necessários à avaliação da via urbana, para que fosse possível dimensionar seus elementos
adaptados a demanda de veículos ao longo de sua vida útil.
Efetuou-se a contagem do mesmo em dias consecutivos e seguidos realizados no mês de agosto de
2.017.
O período de projeção considerado é de 10 anos para efeito da capacidade e cálculo no número “N”
(número de solicitações do eixo padrão 8,2 t).
A contagem foi realizada em 02 dias de 13 horas e 01 dia de 24 horas.  A contagem de 24 horas
possibilitou a determinação do Fator de Expansão Horária Fh, a ser aplicada no volume de 13 horas.
O fator de expansão horária foi dimensionado a partir das averiguações de contagem de 24 horas,
comparados com os volumes no período de 13 horas do mesmo dia.
Estimativa do número “N” para o próximo ciclo de vida
Para a estimativa do número de solicitações equivalentes ao eixo padrão 8,2 t, foram utilizados fatores
de veículos apresentados no quadro a seguir. Tais fatores foram obtidos segundo a metodologia do
Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE.

Fatores veículos
Método VP ON CS CM CD SR
USACE 0 4,15 0,04 4,15 9,65 13,35

O quadro a seguir apresenta N-8,2t estimado para o próximo ciclo de vida de 10 anos.
Ano 365 x Fp X Fr Número N – USACE

Σ (Vi x Fvi)Vi x Fvi) Anual Acumulado
2018 182,50 8,46 1,54 E + 3 1,54 E + 3
2019 182,50 8,77 1,60 E + 3 3,14 E + 3
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2020 182,50 9,09 1,66 E + 3 4,80 E + 3
2021 182,50 9,38 1,71 E + 3 6,51 E + 3
2022 182,50 9,69 1,77 E + 3 8,28 E + 3
2023 182,50 10,01 1,83 E + 3 1,01 E + 4
2024 182,50 10,33 1,89 E + 3 1,20 E + 4
2025 182,50 10,67 1,95 E + 3 1,39 E + 4
2026 182,50 11,06 2,02 E + 3 1,60 E + 4
2027 182,50 11,47 2,09 E + 3 1,81 E +4

Considerando  os  dados  obtidos,  o  número  de  solicitações  equivalentes  ao  eixo  padrão  de  8,2  t
estimado para esta pista rolante fica em 1,81 E + 4.

11.1.2 Estudo Geotécnico:
O estudo geotécnico foi desenvolvido de forma a conhecer as características dos materiais constituintes
do subleito, determinando suas características físico-mecânicas, estudando os materiais a serem usados
na referida obra de pavimentação.
Considerando  a  topografia  do  local  e  o  projeto  geométrico  foram  determinados  os  locais  e
profundidades das sondagens para a pesquisa do sub-leito, bem como os ensaios a serem realizado.
Foram feitas sondagens para a obtenção de amostras que foram posteriormente classificadas.
Para  a  realização  dos  estudos  geotécnicos  foram  utilizadas  as  normas  do  DEINFRA/SC,  com
sondagens do subleito.
Assim sendo, foram sondados dois pontos na referida rua sendo analisados os seguintes pontos:
1) Definição do I. S. C / CBR: foram retiradas duas amostras na rua e analisadas em laboratório, logo
concluiu-se que os materiais do subleito obtiveram um bom suporte e boa expansão. Assim sendo o
CBR projetado adotado para o cálculo das demais espessuras do pavimento é de 11,25%, valor este
obtido através da média aritmética entre os resultados da primeira e segunda amostra (11,5% e 11,0%,
respectivamente). As amostras apresentaram valores de expansão de 0,56% e de 0,54% para a primeira
e segunda amostra, respectivamente.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,7% e de 23,5%
para a primeira e segunda amostra, respectivamente.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,593 g/cm³.

11.1.3 Dimensionamento do pavimento:
Com os dados acima calculados determinou-se então a espessura de cada camada, tomando-se como
base o novo método do DEINFRA, o qual utilizando-se o ábaco de dimensionamento U.S.A.C.E, e o
eixo simples padrão de 8,2 toneladas, determinando a espessura total do pavimento flexível
N = 1,81 E + 4
ISC / CBR = 11,25 %

Revestimento = CAUQ = Kc = 2,00
Base = Brita graduada = Kc = 1,00
Sub-base = macadame seco = Kc = 1,00
Adotando o ábaco número de operações do Eixo Padrão x Espessura do pavimento do método do
DNIT temos:
HSB-calculado = 9 cm de macadame seco;
HSB-ADOTADO = 15 cm de macadame seco*;
HB = 10 cm de brita graduada compactada;
HCBUQ = 4 cm de CAUQ faixa C compactado.
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*De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 190/2016 e adotando postura conservadora devido
a resistência do solo ter sido baseada em amostras, foi adotado 15 cm de sub-base.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo no máximo 04 medições,
sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos
órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.
Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com
sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, acompanhados da ART dos
mesmos.

13. FOTOS – SITUAÇÃO ATUAL  

      
Foto 01 – vista da R. Herzelino Del Ré                   Foto 02 – vista da R. Herzelino Del Ré
                 

 

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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ANEXOS
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MAPAS DE LOCALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DA DMT

JAZIDA 01: DISTÂNCIA 23,2 km – DMT material granular – brita e macadame

JAZIDA 02: DISTÂNCIA = 40,8 km – DMT para massa asfáltica.


