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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Proponente:   Município de Ponte Serrada 

Obra:   Pavimentação com pedras irregulares aparelhadas em parte da rua 

Nelson Marca, recuperação do pavimento de pedras irregulares em 

parte da rua Carolina Minosso Castagnaro e ampliação da galeria no 

Lajeado Pouso do Maia 

Endereço:   Rua Nelso Marca e Rua Carolina Minosso Castagnaro 

Município:   Bairo Moroso - Ponte Serrada - SC 

 

 O presente memorial tem por finalidade apresentar as metodologias empregadas 

no desenvolvimento do projeto, bem como especificar a execução dos serviços e emprego 

dos materiais que farão parte das obras de Pavimentação com pedras irregulares 

aparelhadas, em parte da rua Nelson Marca, (trecho entre a rodovia Br. 282 e a rua Carolina 

Minosso Castagnaro), e Recuperação do pavimento de pedras irregulares, em parte da rua 

Carolina Minosso Castagnaro, (trecho entre a rua Nelso Marca e rua Alfredo Poletto),  

pertencente ao sistema viário do município de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, 

conforme descrição a seguir: 

 

 1 - PLANILHA DAS RUAS 

 
 

Rua 

Largura) 

da rua 

(m) 

Largura) 

da pista 

(m) 

Extensão 

(m) 

Área a 

pavimentar      

(m²) 

Largura 

passeio 

     (m) 

Meio fio 

(m) 

 

Nelso Marca 

 

10,00  

 

 

6,30 

 

 

135,50 

 

 

852,00 

 

1,20 

 

 

270,00 

 

 

Carolina Minosso Castagnaro 

 

10,00  

 

 

6,70 

 

 

61,20  

 

 

390,00 

 

1,20 

 

 

115,00 

 

 

 2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

 Ponte Serrada, assim como a maioria dos municípios de pequeno porte, apresenta 

sua infraestrutura precária, necessitando de grandes investimentos nessa área, para que ocorra 

uma melhora na qualidade de vida de seus munícipes.  

 O sistema viário existente na rua Nelson Marca é composto, pela via pública 

provida de revestimento com cascalho, cujo pavimento apresenta constantemente 

imperfeições, além do desconforto da presença da poeira e lama, as quais deverão ser 

eliminadas, após a realização do sistema proposto. Já na rua Carolina Minosso Castagnaro, 

sua pista apresenta revestimento com pedras, mas tal pavimento possui muitos defeitos e 

imperfeiçoes, os quais deverão ser eliminados após a execução de sua recuperação. 

 O sistema proposto consiste na execução de drenagem pluvial, seguida de 

pavimentação da pista de rolamento com pedras irregulares aparelhadas na rua Nelson Marca 

e recuperação do pavimento na rua Carolina Minosso Castagnaro, cujo revestimento deverá 

ser disposto sobre base de pó de pedra. 

 A finalidade do projeto é de que o mesmo apresente viabilidade econômica e ao 

mesmo tempo, que venham proporcionar a comunidade beneficiada melhores condições de 

tráfego e segurança aos que por lá transitam. 
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Os dados referentes á topografia, foram obtidos com base no levantamento 

topográfico planialtimétrico da via proposta, realizados por equipe de topografia da 

Associação dos Municípios do Alto Irani. 

 

 3 – SERVIÇOS INICIAIS 

 

 Para que a Empresa Contratada inicie os serviços, se faz necessário a mobilização 

das máquinas e equipamentos, até o local da obra, assim como, após sua conclusão, a 

consequente desmobilização. 

 Para a identificação da obra, deverá ser disposta placa, em local visível, a qual será 

fabricada em chapa de aço galvanizado, com formato retangular horizontal, nas dimensões de 

3,00 m x 2,00 m, conforme modelo padrão do Agente financeiro responsável pela liberação 

dos recursos. Deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução da obra, substituindo-a 

ou recuperando-a quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação 

da fiscalização. 

 A obra propriamente dita inicia-se com a locação dos serviços de recuperação do 

pavimento na rua Carolina Minosso Castagnaro e alinhamentos e cotas necessárias para o 

desenvolvimento de todas as etapas do projeto de pavimentação da rua Nelson Marca. 

 

 4 –PREPARAÇÃO DO SUBLEITO 

 

A execução dos serviços de regularização e compactação do subleito será 

precedida da execução dos serviços preliminares, que compreendem a limpeza e os serviços 

de terraplenagem, visando desimpedir o corpo da estrada das obstruções naturais ou 

artificiais porventura existentes. 

 

4.1 - Limpeza do terreno com remoção da camada vegetal 

Devera ser realizada limpeza do terreno localizado as margens da via publica, 
com remoção de raízes, tocos, pedras, entulhos e da camada vegetal com espessura de até 30 cm.  

 

4.2- Regularização do subleito 

 

A regularização do subleito é o conjunto de operações executadas na superfície 

do terreno da rua a pavimentar, compreendendo corte e/ou aterro com até 30 cm de 

espessura, de modo a conferir ao subleito a cota de projeto para o pavimento pronto. 

No caso de aterro, procede-se inicialmente a escarificação da via e o material 

empregado será aquele resultante da operação de corte, o qual será lançado sobre a superfície 

escarrificada. O material deverá ser espalhado e homogeneizado com uso de moto-

niveladora. Este operação prosseguirá até que o material se apresente visualmente 

homogêneo e isento de grumos ou torrões. 

O teor de umidade do material utilizado na regularização do subleito, para efeito 

de compactação, deverá estar situado no intervalo que garanta um ISC mínimo igual ao 

obtido no ensaio do método DNER ME 49/64. Caso o teor de umidade se apresente fora dos 

limites estabelecidos, proceder-se-á o umedecimento da camada, se esta se apresentar 

bastante seca, ou executar-se-á a escarificação e aeração, se a camada for excessivamente 

úmida. 

Caso seja necessária a execução de bota-fora com material resultante de operação 

de corte, este será efetuada lançando-se o excesso nas laterais da via, objetivando a realização 

do aterro lateral do meio fio. 
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As operações de corte ou aterro que excedam ao limite de 30 cm serão tratadas 

como itens de terraplenagem. 

 Qualquer escavação que tenha sido executada a maior, sem a devida justificativa 

não será considerada para efeitos de medição. 

 Durante a execução do serviço de escavação, deverá ocorrer uma inspeção 

minuciosa por parte da fiscalização e Empresa, ao longo de todo trecho, com o objetivo de 

verificar a necessidade da remoção do solo ou execução de drenos em locais que possam 

afetar a estrutura do pavimento.  

  

 4.3 – Compactação do subleito 

No caso de aterro, sua execução deverá ser realizada em camadas de no máximo 

20 cm de espessura, seguida de compactação mecânica. 

Tanto as camadas de aterro, assim como a superfície do subleito em corte, 

deverão ser compactadas com equipamento apropriado, até atingir o grau de compactação 

adequado, onde, objetiva-se um índice de compactação de 100% do Proctor Normal, afim de, 

evitar a ocorrência de recalques. 

 

 5 - DRENAGEM PLUVIAL 

 

 5.1 - Bacias hidrográficas 

Os dados referentes às áreas das microbacias alimentadoras de contribuição, de 

cada trecho da tubulação, foram obtidos através observações em imagens, seguidas de 

levantamentos nos locais específicos para a intervenção proposta, considerando a parcela de 

contribuição da via, mais as parcelas de contribuições dos terrenos diretamente conectados.  

 

5.2 - Precipitação pluviométrica 

Intensidade de chuva é a relação entre altura pluviométrica e a duração, expressa por 

milímetros/hora ou litros/segundo/hectare. Os parâmetros referentes a precipitação 

pluviométrica, utilizados no dimensionamento da rede de drenagem pluvial, foram obtidos 

nos registros hidrológicos da região.  

 

5.3 – Tempo de recorrência 

   É interpretado como o número médio de anos durante o qual se espera que a 

precipitação analisada seja igualada ou superada. 

 De acordo com órgãos rodoviários, é sugerido que para projetos de drenagem, 

seja considerado 10 anos o tempo de recorrência. 

 

5.4 – Descrição dos serviços 

Os serviços de drenagem pluvial deverão seguir os passos seguintes: 

 

5.4.1 - Locação dos serviços  

 O inicio dos serviços de drenagem pluvial, se dará com a locação das valas onde 

serão edificadas as caixas coletoras e disposta a tubulação de concreto. 

 

 5.4.2 - Escavação mecanizada de valas das galerias tubulares 

 A escavação em material de 1ª categoria deverá ser executada com equipamentos 

adequados ao serviço nas profundidades de acordo com projetos e largura mínima necessária. 

Qualquer escavação que tenha sido executada a maior, sem a devida justificativa não será 

considerada para efeitos de medição. Concluída a escavação, o fundo da vala deverá ser 
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regularizado manualmente. No caso das paredes da vala apresentar instabilidade, estas 

deverão ser escoradas. 

  

5.4.3-Fornecimento, assentamento de tubos de concreto 

 Os tubos de concreto deverão ser assentados no interior das valas, cujo fundo 

deverá se apresentar regularizado e com a inclinação de cada trecho de acordo com as cotas 

de projeto. A disposição e diâmetro da tubulação deverá obedecer o projeto de drenagem. Sua 

colocação será realizada de jusante para montante, com suas bolsas voltadas para o lado de 

montante. Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados. No assentamento, os 

tubos deverão se apresentar encaixados, alinhados e com as emendas rejuntadas. O 

rejuntamento será realizado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 e deverá ser 

feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação, a fim de garantir a sua 

estanqueidade. 

 

5.4.4 – Caixas coletoras bocas de lobo 

 As bocas de lobo serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, ou com 

blocos de concreto onde os vazios também deverão ser preenchidos com concreto. As 

mesmas deverão ser posicionadas junto ao alinhamento do meio fio e locadas conforme 

distribuição indicada em projeto. 

 Na execução, primeiramente o terreno deverá ser escavado, nivelado e 

compactado e em seguida executado um lastro de brita, com 5,0 cm de espessura, sobre o 

qual será construído o contrapiso de concreto simples com resistencia mínima de 15 Mpa e 

espessura de 15,0 cm. As paredes de tijolos maciços, ou blocos de concreto serão assentadas 

sobre o contra piso, com argamassa de assentamento de cimento e areia no traço 1:3. No caso 

das paredes serem executadas com tijolos de barro, as mesmas deverão serem revestidas com 

massa unica, tambem no traço 1:3. 

 Para a fixação das grades deverá ser executado viga de concreto armado, cuja 

face superior da grade deverá coincidir com o nível do pavimento. 

 As grades metálicas serão móveis, providas de dobradiças e serão executadas 

com dimensões e materiais de acordo com o projeto.  

 

 5.4.5 - Reaterro e compactação de valas das galerias tubulares 

 Após a colocação e fixação dos tubos e execução das caixas coletoras, as valas 

serão reaterradas com material da própria escavação, desde que o mesmo seja de boa 

qualidade. Sua execução deverá ser realizada em camadas de no máximo 20 cm de espessura, 

seguida de compactação mecânica a ser realizada com equipamento apropriado, até atingir o 

grau de compactação adequado, objetivando-se um índice de compactação de 100% do 

Proctor Normal, afim de, evitar a ocorrência de recalques.    

  

 6 – MEIO FIO 

 

6.1 – Execução de meio-fio de concreto 

Os meios-fios a serem executados longitudinalmente em ambos os lados da via, 

junto á pista de rolamento, são mais elevados que a pista, onde possuem o duplo objetivo de 

limitar a área destinada ao trânsito de veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o 

pavimento, para os dispositivos de drenagem. Nos locais destinados a entradas de veículos, 

os meios fios deverão ser rebaixados. 

Os mesmos deverão ser assentados sobre o subleito e apresentar ancoragem 

(engastamento) ao substrato adequada. 
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Os meios-fios a serem emprgados serão pré-moldados, devendo ser fabricados 

em concreto com resistência mínima de 150 kgf/cm². Estes deverão ter secção transversal   

15 x 13 x 30 cm, conforme detalhamento e terem acabamento liso. 

 

6.2 – Remoção de meio-fio de concreto 

Parte dos meios-fios existente na rua Carolina Minosso Castagnaro, trecho entre a 

rua Nelson Marca e rua Alfredo Poletto, onde será realizada a recuperação do pavimento de 

pedras, conforme indicação em projeto, deverão ser removidos e posteriormente recolocados. 

 

6.3 – Aterro lateral do meio fio 

Deverá ser executado aterro lateral do meio fio, através da colocação de uma 

camada de terra ou cascalho compactado mecanicamente, com largura mínima de 1,20 m. 

Para esse serviço deverá ser aproveitado o material resultante da sobra da escavação das 

galerias tubulares, da regularização do subleito e emprestimo em jazida se necessário. 

 

7 - PAVIMENTAÇÃO 

 

7.1 – Remoção de pavimentação de pedra existente 

 O pavimento de pedra existente na rua Carolina Minosso Castagnaro, trecho entre 

a rua Nelson Marca e rua Alfredo Poletto, conforme indicação em projeto, apresenta muitos 

defeitos, proporcionando uma superfície irregular da pista e dificultando o transito de 

veículos. Por esse motivo o mesmo deverá ser removido e posteriormente refeito, com a 

consequente utilização das pedras. 

 

7.2 - Transporte do pedrisco e pó de pedra 

 O pedrisco e pó de pedra necessário para a construção da base de assentamento 

das pedras deverá ser transportado do local de produção, até a obra, através da utilização de 

caminhões basculante. 

 

7.3 - Transporte da pedra 

 As pedras irregulares de basalto não alterado, para a construção do pavimento de 

parte da rua Nelson Marca, deverão ser transportadas do local de produção, até a obra, 

através da utilização de caminhões basculante. 

 

7.4 – Base de pedrisco e pó de pedra  

 Sobre o subleito da rua preparada para receber a nova pavimentação, assim como 

onde será realizada a recuperação do antigo pavimento, na rua Carolina Minosso Castagnaro, 

deverá ser executado o colchão de pedrisco e pó de pedra com espessura mínima de 8,0 

centímetros, sobre o qual as pedras serão assentadas. 

 

7.5 – Execução do pavimento de pedra  

 Para a pavimentação na rua Nelson Marca deverão ser utilizadas pedras 

irregulares aparelhadas de basalto não alterado, rocha predominante nesta região. Deverão ser 

evitadas as pedras com formas lamelares e/ou pontiagudas, assim como as peças cuja maior 

dimensão, seja inferior a 10,00 (dez) centímetros ou que não tenha pelo mínimo uma face 

plana. Para a recuperação do pavimento na rua Carolina Minoso Castagnaro, deverão ser 

reaproveitadas as pedras resultantes da remoção 

Sobre a base de assentamento, constituida de pedrisco e pó de pedra, as pedras serão 

cuidadosamente assentadas, observando que a face plana fique voltada para cima e que o 

espaço entre uma pedra e outra, seja inferior a 3,00 (três) centímetros. 
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7.6 – Compactação do pavimento  

 Posteriormente á execução do novo pavimento, assim como aquele refeito, as 

pedras deverão ser compactadas com soquete manual ou equipamento mecânico e finalmente, 

antes da abertura para o tráfego de veículos, a pista deverá ser compactada com rolo metálico 

liso. 

 

7.7 – Rejunte do pavimento  

Sobre o pavimento compactado, deverá ser realizado o rejuntamento das pedras, 

através da distribuição de uma camada de pó de pedra com consumo médio de 40 m²/m³, 

estando assim a via pública concluída e pronta para o trafego de veículos. 

 

8 – SINALIZAÇÃO 

 

8.1 - Sinalização Vertical 

Compõem a sinalização vertical as placas de sinalização (advertência, 

regulamentação e informativas).  

Deverão ser dispostas placas de sinalização tipo PARE, conforme dimensões 

apresentadas em projeto e de acordo com modelo padrão constante no Código de Transito 

Brasileiro. Sua localização deverá seguir os locais indicados no projeto de pavimentação.  

As placas de sinalização serão fabricadas com chapa metálica e pintadas com 

tinta refletiva de primeira linha. Serão dispostas em haste metálica galvanizada com diâmetro 

de 75 mm. Para a fixação do conjunto (placa e haste) ao solo, será realizada a escavação de 

um buraco de 30 cm x 30 cm x 60 cm e então chumbado ao mesmo com a utilização de 

concreto simples.  

As placas de denominação de rua serão esmaltadas, nas dimensões de 45 cm x 20 

cm, instaladas em pontalete de aço galvanizado com diâmetro de 75 mm. Para a fixação do 

conjunto (placa e haste) ao solo, será realizada a escavação de um buraco de 30 cm x 30 cm x 

60 cm e então chumbado ao mesmo com a utilização de concreto simples. 

 

9 – AMPLIAÇÃO DA GALERIA NO LAJEADO POUSO DO MAIA 

 

A rua Nelson Marca é cortada pelo lajeado Pouso do Maia, ali encontra-se instalada 

uma galeria pré febricada em concreo armado, construida em aduelas de forma quadrada, nas 

dimensões de 2,50 x 2,50 m. A mesma possui largura insuficiente, para comportar a pista de 

rolamento, e  passeio, motivo pelo qual a mesma devera ser alargada.  

 

01. DADOS DA OBRA 

 

Dimensões:    

Largura existente = 7,30 m 

Largura a ampliar = 2,30 m – 4,00 m 

Vão = 2,50 m 
  

 

02. SERVIÇOS INICIAIS 
 

O terreno onde será realizada a ampliação da galeria deverá ser escavado e 

preparado, afim de, permitir o encaixe e locação da nova obra, que será realizada através da 

utilização de gabarito de madeira, de modo a permitir a execução das fundações e demais 

etapas da construção. 
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Na locação da nova estrutura, o eixo central deverá coincidir com o eixo da 

galeria a ampliar levando-se em consideração o alinhamento do lajeado Pouso do Maia. 

O sistema executivo adotado é o convencional, e este, deverá estar em conformidade 

com as especificações abaixo e normas técnicas.  

 

03. INFRAESTRUTURA 

 

Após a locação da obra, serão iniciados os serviços de fundações, responsáveis 

pela transmissão da carga da estrutura ao terreno, as quais serão compostas por blocos 

corrido em concreto armado.  

Para isso, primeiramente o terreno de fundação composto por rocha, deverá ser 

regularizado, onde sobre o mesmo deverá ser executado um lastro de concreto com espessura 

média de 20 cm e com comprimento e largura igual ás dimensões do bloco, acrescido de 15 

cm para cada lado. 

Sobre a superfície do lastro de concreto, deverão ser executadas as formas e 

ferragens conforme projeto, para a consequente concretagem dos blocos.  

A concretagem deverá obedecer a todos os cuidados previstos na norma da 

ABNT. 

O concreto utilizado na confecção dos blocos deverá apresentar resistência 

mínima de 300 kgf/cm², após 28 dias da concretagem e o aço utilizado será do tipo CA-50.  

 

04.  MESOESTRUTURA 

                     

A mesoestrutura, é formada pelas cabeceiras em concreto armado, onde além de 

resistir aos esforços oriundos da superestrutura, composta pela laje de sustentação da pista de 

rolamento, também tem a finalidade de estabilizar o aterro que dá acesso á ponte.  

A colocação das formas e a distribuição da armadura das paredes deverá, 

obedecer ao projeto estrutural.  

A concretagem deverá obedecer a todos os cuidados previstos na norma da 

ABNT.  

O concreto utilizado na sua confecção das peças deverá apresentar resistência 

mínima de 300 kgf/cm², após 28 dias da concretagem e o aço utilizado será do tipo CA-50. 

  

MURO DE PEDRA ARGAMASSADA 

Para a contenção do aterro lateral da pista, deverá ser executado muro de pedras 

argamassadas, nas dimensões conforme projeto. 

Para sua construção deverão ser utilizadas pedras extraídas de rocha sã de 

basalto, ou granito, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou 

proveniente de capa de pedreira. As pedras terão formas e tamanhos variados e dimensões 

mínimas de 30,00 cm, devendo haver no mínimo, 50% de blocos com volume superior a 

0,120 m³. Deverá ser tomado o cuidado de se colocar as pedras de tamanhos maiores na parte 

de baixo, isto é na base do muro. As pedras deverão ser colocadas em camadas horizontais, 

lado a lado, cuidadosamente arrumadas e encaixadas em toda a largura e comprimento do 

muro, onde os espaços maiores entre elas, deverão ser preenchidos por pedras menores, a fim 

de permitir um maior entrosamento evitando o máximo a presença de vazios. Sobre a camada 

de pedra será lançada a argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada 

subsequente. A argamassa utilizada será composta por cimento e areia, na proporção em 

volume de 1:3. Antes da colocação da argamassa, recomenda-se o umedecimento das pedras, 

Assim, em camadas sucessivas, o muro será executado até atingir a altura prevista 

no projeto. 
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05. SUPERESTRUTURA 

 

A superestrutura é composta pela laje de sustentação da pista do pavimento.  

A colocação das formas e a distribuição da armadura das paredes, deverá 

obedecer ao projeto estrutural.  

A concretagem deverá obedecer a todos os cuidados previstos na norma da 

ABNT.  

O concreto utilizado na confecção das peças deverá apresentar resistência mínima 

de 300 kgf/cm², após 28 dias da concretagem e o aço utilizado será do tipo CA-50.  

 

06. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

 

O espaço restante entre o muro de pedras, a estrutura de concreto e o leito da via 

publica, deverá receber aterro com material de boa qualidade, até atingir o nível da pista de 

rolamento.  

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros serão provenientes de 

escavações referentes à execução dos cortes e da utilização de empréstimos, devidamente 

caracterizados. Tais materiais, que ordinariamente deverão se enquadrar nas classificações de 

1ª categoria e de 2ª categoria deverão atender a vários requisitos, em termos de características 

mecânicas e físicas, conforme se registra a seguir:  

a) Ser preferencialmente utilizados de conformidade com sua qualificação e 

destinação prévia.  

b) Ser isento de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Não deverão ser 

constituídos de turfas ou argilas orgânicas.  

c) Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte 

adequada (ISC ≥ 2%) e expansão menor ou igual a 4%.  

d) Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar as melhores 

qualidades disponíveis, atender os preceitos, de ordem técnico – econômica. Deverá, 

outrossim, apresentar expansão menor ou igual a 2%. 

Todas as camadas de aterro deverão ter espessura máxima de 20 cm e ser 

convenientemente compactadas.  

 

 

Ponte Serrada, SC, 10 de fevereiro de 2022. 
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