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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 Av. 01, bairro X de Novembro 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 cotas.
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 periodicamente 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 1,20 x 2,40 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra
com tamanho divergente a medida acima indicada e também da locação, sendo que a mesma deverá
respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo juntamente com a CEF.
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 executadas na cancha de maneira a
definir o leito de terraplanagem.

4. TERRAPLENAGEM  

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar as vias existentes 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 30 anos.

5. DRENAGEM PLUVIAL  

A drenagem pluvial será executada com tubos de concreto de diâmetro de 30cmm e 40cm, rejuntados
com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme previsto no projeto.
Sobre  os  tubos  colocados  para  a  drenagem pluvial  as  valas  deverão  ser  preenchidas  material  da
escavação da própria vala, se o mesmo for material de 1º categoria. Caso o material da vala seja outro
este devera ser obtido de empréstimo, em jazidas locais ou em valas da mesma obra.
As  bocas  de  lobo  com  dimensões  externas  de  1080x580mm serão  executadas  em  concreto  com
resistência mínima de fck=20MPa, na qual será encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo
abaixo demonstrada.
As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 10cm de espessura, as quais deverão ser executadas
no local, evitando vazios nas laterais.
Sobre as bocas-de-lobo, serão instaladas grelhas de ferro, articuladas, conforme especificação a seguir.

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

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 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 – 40 km
conforme base de localização de usinas na região.
Após a execução da base, será feita a imprimação da mesma, que consiste na aplicação de camada de
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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 5 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 km conforme base de localização de usinas na
região.
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.
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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 “30 km/h” 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, sendo que as placas de rua
informativas em ambos os lados.
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
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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 tipo seca, a cada 2,00 m, espessura da junta de 0,50 cm atingindo a base em
brita, sendo o concreto devidamente reguado e nivelado após sua aplicação.
Deverá ser feitas as guias direcionais e alerta, tipo podotátil, em bloquete de concreto (paver) vibro-
prensado fck = 30MPA, 20x20cm com h = 6,00cm, assentado sobre a camada de brita do passeio e
com rejunte em areia, conforme demonstrado 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  

Av. 01
Extensão – 394,00 m
Largura da rua – 10,00 m
Pista de Rolamento – 7,00 m
Passeio – 1,50 m (cada lado)
Área a pavimentar – 3.290,30 m2
Meio-fio – 648,38 m
Sinalização Viária
Pintura em branco – 160,27 m2
Pintura em amarelo – 80,03 m2
Placa 32b – 15 unidades
Placa r-19-50 – 05 kits
Drenagem Pluvial a executar
Rede em tubos – DN = 30 cm – 154,00 m
Rede em tubos – DN = 40 cm – 299,00 m
Bocas de lobo – 30 unidades
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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) 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.
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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 10,7%. A amostra
apresentou expansão de 0,72%.
2) Foram também analisados os ensaios de umidade ótima apresentando o valor de 23,4%.
3) Verificou-se ainda a descrição do solo, sendo o mesmo silto argiloso de alta compressibilidade, com
densidade de 2,609 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 = 10,70 %

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.

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.

__________________________________
Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6
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