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  MUNICÍPIO DE SERRA ALTA      
  PROJETO: Pavimentação Asfáltica 

  LOCAL: Ruas Guaporé, Monte Castelo, Fioravante R. Santoro, 
Almirante Barroso (trecho 01), Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Leopoldo 
Stadlober, Albino Dalla Vecchia e Almirante Barroso (trecho 02). 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 O presente memorial descritivo refere-se à execução de pavimentação asfáltica em parte das 
ruas acima, num total de 11.888,80 m², sendo a pavimentação executada sobre calçamento existente, 
com exceção das ruas Fiorante R. Santoro e Almirante Barroso (trecho 01), que não possuem 
calçamento. 
 
1. DESCRIÇÃO DOS TECHOS A SEREM PAVIMENTADOS 

 
1.1. RUA GUAPORÉ 

Trecho: entre a Avenida Dom Pedro II e Rua Conde D´Eu. 
 

1.2. RUA MONTE CASTELO 
Trecho: entre a Avenida Dom Pedro e Rua Fiorante R. Santoro, até o último lote. 

 
1.3. RUA FIORAVANTE R. SANTORO 

Trecho: entre a Rua Monte Castelo e Rua Prefeito Irineu Vogel, trecho de desapropriação da 
Chacara nº 20 de Valdir Detoni. 

 
1.4. RUA ALMIRANTE BARROSO (TRECHO 01) 

Trecho: entre a Rua Monte Castelo e Rua Prefeito Irineu Vogel, trecho de desapropriação da 
Chacara nº 20 de Valdir Detoni. 
 
1.5. RUA TIRADENTES 

Trecho: da Avenida Presidente Castelo Branco até o final da via, no sentido Sul, limite com 
parte do lote nº 165 de Olindo Santin e Cia Ltda. 

 
1.6. RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 

Trecho: da Rua Conde D´Eu até o fim da via, no sentido Leste. 
 
1.7. RUA LEOPOLDO STADLOBER 

Trecho: entre a Rua Almirante Barroso e Rua Albino Dalla Vecchia. 
 

1.8. RUA  ALBINO DALLA VECCHIA 
Trecho: da Rua Princesa Isabel até o final da via, no sentido Sul, apenas para o trecho ainda 

sem pavimentação asfáltica, referente ao loteamento Jardim do Lago. 
 
1.9. RUA ALMIRANTE BARROSO (TRECHO 02) 

Trecho: entre a Rua Princesa Isabel e Rua Riachuelo, apenas para o trecho ainda sem 
pavimentação asfáltica, referente ao loteamento Jardim do Lago. 
 

2. DRENAGEM PLUVIAL 
 Parte da drenagem pluvial é existente e deverá ser complementada de acordo com o projeto. 
Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como 
caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de condutos, variações de declividade e cada estaca será 
marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária. 
 Antes da execução da pavimentação deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, 
que deverão seguir o projeto, sendo que todas as tubulações e órgãos complementares deverão ser 
testados, garantindo o bom escoamento das águas pluviais. 
 



 Escavações 
 Serão feitas as escavações necessárias para execução da alvenaria. Nos aterros deverá ser 
utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, 
garantindo-se a estabilidade do terreno. 
 O sentido normal da escavação será sempre de jusante para montante. Quando a coesão do 
solo for muito baixa deverá ser efetuado escoramento de madeira para evitar o desmoronamento. 
 A reposição da terra na vala deverá ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente deverá 
ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo 
cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo solo até cerca de 60 
cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactação lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a 
terra será compactada em camadas de no máximo 20 cm. 
 A largura da vala será igual ao diâmetro externo do tubo acrescido de 60 cm para tubos de 
diâmetro de 30 cm e 40 cm, acrescido de 70 cm para diâmetros de tubos de 50 cm e 60 cm e 
acrescido de 1,0m para tubos de 80 cm e 1,0m de diâmetro. 
 A profundidade da tubulação será de no mínimo: 100 cm para tubos de d= 30 cm, 110 cm para 
tubos de 40 cm; de 130 cm para tubos de d= 60 cm; e de 150 cm para tubos de d=80 cm. O 
recobrimento mínimo dos tubos em concreto simples e em concreto armado será de 60 cm. 
 
 Alvenaria 
 Serão executadas em tijolo maciço, nas dimensões de projeto. Os tijolos deverão ser molhados 
antes de sua colocação. 
 O assentamento será com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e produto substituto da cal. 
As juntas terão espessura máxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher. 
 O assentamento da tubulação deverá ser feito sobre a argila compactada ou quando o solo for 
rochoso deverá ser realizado um colchão em areia ou pedrisco, para então assentar a tubulação. 
 
 Tubulação 
 Os tubos em concreto simples utilizados na obra deverão ser da classe PS-1 (NBR 8890/03) 
nos diâmetros de 0,30m, 0,40m e 0,50 m; 
 Os tubos em concreto armado utilizados na obra deverão ser da classe PA-1 (NBR 8890/03) 
nos diâmetros de 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50 e 2,00m. 
 Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
 
 Órgãos complementares 
 Os órgãos complementares da rede pluvial serão as bocas de lobo, caixas de ligação e a 
canalização do esgotamento das bocas de lobo. As bocas de lobo deverão ser executadas com 
dimensões que se possa ter acesso à tubulação para ser realizada a limpeza quando necessária. 

Quando se utilizar sistemas de drenagem sem poços de visita, a manutenção será feita pelas 
bocas de lobo das galerias, sendo que estas deverão ser executadas com as dimensões especificadas 
para as caixas de ligação anexas, com a grelha na parte superior. 
 Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligação serão executados com concreto armado 
com fck>=20,0MPa e terão o traço da argamassa de revestimento interno de 1:2:8 em cimento, cal e 
areia. A espessura do revestimento interno da boca de lobo e caixa de ligação será de no mínimo 
1,5cm. Observar as disposições construtivas da prancha anexa “A”. 
 
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

Concreto asfáltico é um revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em uma usina 
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e 
compactado a quente sobre uma base pintada. Deverá ser empregado como material betuminoso o 
cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70). 

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, 
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de 
pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou 
excesso de partículas lamelares ou chatas. 

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas 
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de 
argila ou outra substâncias nocivas. 

 
 
 



3.1. Execução de pavimentação asfáltica (Rua Almirante Barroso – Trecho 01 e Rua 
Fioravante R. Santoro) 
 

3.1.1. Subleito 
 
 De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92, A 
superfície do subleito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito 
carroçável.  
 A compactação do subleito deverá ser feita por compactadores autopropulsores, 
progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 100% do proctor 
normal. Nos locais inacessíveis para os compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados 
compactadores manuais de placa vibratória.  
 

3.1.2. Sub-base e base 
 

 A composição das camadas subjacentes ao revestimento será através de sub-base e base 
granulares com estabilização granulométrica, constituídas por solos e britas de rochas, com espessura 
indicada em projeto.  
 A caixa será preparada com espessura média de 30 cm, através de motoniveladora, trator 
agrícola com grade e caminhão pipa. Compactação com equipamentos adequados numa espessura 
mínima de 15 cm para a camada de sub-base e 15 cm para a camada de base.  
 As operações de execução de aterro compreenderão descarga, espalhamento, umedecimento 
e compactação mecânica do solo, este deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm, 
compactados através de compactadores autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, 
até atingir o grau de compactação de 95% do proctor modificado. Nos locais inacessíveis aos 
compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória. 
 A umidade na ocasião da compactação deverá possuir variação máxima de 2% em relação à 
umidade ótima obtida através de ensaios e não estando dentro dessa faixa não será permitida a 
compactação.  
 Após a compactação a camada final da base deverá estar perfeitamente regularizada 
mantendo o perfil do pavimento, o qual em todos os pontos deverá ter um caimento mínimo de 2% 
(dois por cento). 

 
3.1.3. Imprimação impermeabilizante 

 
 Imprimação asfáltica impermeabilizante consiste na aplicação de película de material asfáltico 
sobre a superfície da base, de modo a aumentar a coesão da superfície imprimada por meio da 
penetração do material asfáltico empregado, impermeabilizar a camada subjacente e promover 
condições de aderência com a camada sobrejacente.  
 De acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR-12950/93 e EB-1686/93 pode ser 
empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material deverá ser feita em 
função da textura do material da base, neste caso será empregado CM-30, asfalto diluído de cura 
média. Considerou-se uma taxa de 1,20 litros/m², esse número deverá ser verificado 
experimentalmente no canteiro da obra.  
 Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de 
modo a eliminar o pó e o material solto existente, que deve ser executada com emprego de jato de ar 
comprimido. 

O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10 ºC, 
ou em dias chuvosos, ou com previsão de chuva. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno 
de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao trânsito.  
 Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida e na 
ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida. 
 Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as 
condições ideais de penetração e cura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico 
empregado. Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o trafego 
sobre a superfície imprimada, não cura. 
 

3.1.4. Imprimação ligante 
 
 Consiste na aplicação de película de material asfáltico sobre uma camada do pavimento, base 
coesiva ou camada asfáltica, visando promover a aderência desta superfície com outra camada de 
revestimento asfáltico subseqüente.  



 Na imprimação asfáltica ligante deve ser aplicado emulsão RR-2C. A definição do teor asfáltico 
é obtida experimentalmente, no canteiro da obra, variando a taxa de aplicação em função da superfície 
que irá receber a imprimação. Neste caso considera-se um consumo de 0,50 litros/m². 
 A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à 
obtenção da viscosidade adequada à distribuição não for atingida e estabilizada. Para emulsões 
modificadas por polímero a temperatura não deve ultrapassar 60°C.  
 Antes de iniciar a imprimação ligante, proceder a varredura da sua superfície de modo a 
eliminar o pó e o material solto existente; a seguir aplica-se o material betuminoso. 
 O material asfáltico deve ser aplicado na temperatura compatível com o seu tipo, na 
quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O 
ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicação, 
devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.  
  O trafego de caminhões, para início do lançamento do concreto asfáltico, sobre a pintura de 
ligação só é permitido após o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado. 
 

3.1.5. Concreto betuminoso usinado a quente 
 

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é o revestimento flexível resultante da 
mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) 
e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.  
 A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as 
Normas Técnicas e a capa asfáltica para acabamento e conforto ao tráfego será com espessura de 5 
cm, acabada. Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico 
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 
10°C.  
 O espalhamento e acabamento devem ser efetuados com vibroacabadoras, capazes de 
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. A 
compactação deve ser efetuada por rolos pneumáticos com regulagem de pressão e rolo metálico liso, 
tipo tandem.  
 A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da 
mistura. A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico.  
 A compactação da mistura asfáltica densa usinada a quente contempla o emprego combinado 
de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico liso tipo tandem, conforme descrito a seguir:  
• Iniciar a rolagem com uma passada com rolo liso;  
• Logo após, proceder uma passada de rolo pneumático atuando com baixa pressão;  
• À medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de sua resistência, 
seguir com o rolo pneumático, com incremento gradual da pressão;  
• Para o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser feito com o rolo 
tandem, sem vibrar;  
• A compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da 
pista;  
• Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;  
• Durante a rolagem não deve haver mudanças de direção ou inversões bruscas de marcha, nem 
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado, ainda quente.  

 
3.2. Perfilagem sobre calçamento 

 
Depois de feito o serviço de drenagem pluvial será feita a limpeza da superfície do pavimento 

existente, por meio de vassourões de fibras grossas, auxiliados por jatos de água, se necessário. A 
superfície será irrigada até a eliminação total dos resíduos nocivos à aderência. 

Quando a superfície do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregações, a causa 
dessas irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infraestrutura do pavimento 
existente e as reparações devem ser procedidas antes da regularização das ondulações ou desníveis 
verificados. 
 Os locais em que possa ocorrer acúmulo de água, nas depressões que permanecerem sob o 
pavimento asfáltico deverão ser drenados. Para tanto, deverão ser escavadas pequenas valas desde a 
depressão até os drenos laterais, e preenchidas com brita. No caso de não existirem drenos, as valas 
deverão ser direcionadas às sarjetas laterais da via. 

A pavimentação asfáltica será em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), e deve 
obedecer a faixa C especificada pelo DEINFRA-SC. O C.B.U.Q. será executado sobre a base existente 
(calçamento) após a realização da pintura de ligação. O C.B.U.Q. deverá deixar a usina de asfalto a 



uma temperatura de no máximo 165° C e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 
130° C. O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de 
caçamba metálica juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura. 

A aplicação do C.B.U.Q. sobre a pista (calçamento) deverá ser realizada através de 
motoniveladora no decorrer dos serviços de perfilagem, obedecendo a espessura média de 5cm. A 
compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que 
a motoniveladora cubra uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu 
rastro da passagem anterior.  

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A 
compressão requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete 
manual ou placa vibratória. As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser 
corrigidas pelo afrouxamento e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao 
material circundante. 
  
4. MEIO-FIO 
 
 Em alguns trechos, como indicado nos projetos gráficos, serão retirados os meios-fios 
danificados e substituídos por novos, ou onde não existe, serão executados novos meios-fios. 
 O meio-fio será pré-moldado e terá uma espessura de 10,0 cm no topo, de 12,0 cm na base e 
uma altura de 30,0 cm e resistência mínima de 22,0 Mpa. 
 Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito 
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo da vala 
deverá ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, 
será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será, por sua vez, 
apiloado, a assim por diante, até chegar ao nível desejado. 

As guias serão assentadas com a face que não apresente falhas nem depressões para cima, 
de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 
 O material escavado da vala deverá ser reposto ao lado da guia, e apiloado, logo que fique 
concluído o assentamento das guias. 
 
5. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
  
 Serão colocadas placas de sinalização vertical nos pontos indicados em projeto, de acordo 
com as medidas e indicações constantes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I –  
“Sinalização Vertical de Regulamentação” e Volume II – “Sinalização Vertical de Advertência”. 
 As placas serão de chapas metálicas com espessura de 2,0mm e o poste de sustentação será 
de aço galvanizado de diâmetro 65,0mm (2 1/2”) e com dispositivo anti-giro. 
 Os postes serão fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensões de 30x30x50cm e 
após o poste estar devidamente aprumado será colocado no fundo da vala uma camada de concreto 
de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo escavado. 
  
 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicação 
(sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de 
caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e 
legalmente instituídas.  
 

SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições 

no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. 
Observação: Todas as placas deverão ter sua pintura realizada com tinta refletiva. 
 
Forma e cores 
 
 

Cores:       
Fundo: Vermelho  
Letras: Brancas 
Orla Interna: Branca 
Orla Externa: Vermelha 

 
      R-1        

PARE



 
 
 
6. PLACAS DA OBRA 

 
6.1. PLACA DO CONVÊNIO 

Conforme previsto em contrato e orientações do MN AE 082, todas as obras deverão possuir 
placas indicativas em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no 
presente manual e deverão ser confeccionadas em chapas planas, com material resistente às 
intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a 
óleo ou esmalte, condicionando-se os desembolsos à verificação pela CAIXA do cumprimento dessas 
exigências. 

As placas serão afixadas pelo agente promotor/mutuário, em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização das 
placas e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do 
padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as 
quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitação da CAIXA. 

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporção de 8 para 5. O tamanho e as 
medidas não poderão ser inferiores aos das outras diferentes placas presentes na obra, respeitadas, 
no mínimo, as dimensões de 2,00m X 1,25m. 

Para maiores detalhes verificar no “Manual visual de placas e adesivos de obras”,no site da 
CEF:http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_PlacadeObr
as.pdf 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 
orientações contidas no manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA 

 Serão colocadas placas de identificação do nome das ruas no início e final do trecho a ser 
pavimentado. 
  
 Características da placa e poste 
 - Poste: Deve ser em tubo de aço carbono 1010/1020 com diâmetro externo de 60,3mm, com 
espessura de 2,25mm, comprimento total de 3,5m, galvanizado à fogo e com dispositivo anti-giro. 
Deve ser fixado com 0,5m de profundidade diretamente ao solo, sendo que o passeio dará a firmeza 
necessária para não ocorrer a inclinação do poste.. 
 - Placas de nomenclatura: As placas de nomenclatura de vias públicas devem ter 0,5m de 
largura por 0,25m de altura e 1,25mm de espessura, devendo ser confeccionadas em aço carbono 
1010/1020, galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalmente a fim de evitar a flambagem. 
Devem ser pintadas na cor azul e com informações em vinil adesivo branco. 
 - Braçadeiras: As placas de nomenclatura devem ser fixadas ao poste por meio de braçadeiras 
fundidas em alumínio. 

Ilustração 1: Exemplo de aplicação da placa do convênio 



 - Acabamento superior: Na parte superior do poste deve haver uma peça para fechamento e 
acabamento do poste, podendo ser de aparência esférica ou plana, tendo a finalidade de evitar a 
entrada de água no poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e 
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.  

Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os 
deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; 
complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal mantém alguns padrões cuja 
mescla e a forma de colocarão na via definem os diversos tipos de sinais. O padrão de traçado será 
linha contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estio demarcando; podem estar 
longitudinalmente ou transversalmente opostas à via. 

 
Marcas longitudinais 
Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao 

rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de um tipo 
de veiculo, as reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem.  

 

 

Ilustração 2: Detalhe do poste (medidas em mm) 

Ilustração 3: Detalhe da placa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Largura das Linhas: 0,10 m; 
- Distância entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m; 
 

 Serão pintadas também faixas de pedestre para travessia das ruas como indicado em projeto. 
 
 OBSERVAÇÕES 
 A obra deverá obedecer rigorosamente às especificações estabelecidas pelo DNER e DER 
sobre obras de pavimentação. 
 
 
 



MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

� RUA MONTE CASTELO 
 
Área da via 

Área de pavimentação: 259,00 x 8,00m = 2.072,00 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 2.072,00 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 2.072,00 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 1.554,00 x 0,05 x 2,5 = 194,25 t 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 179,50 x 0,10 x 2 = 35,90 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 7 faixas x 13,80 = 96,60 m² 

 

Drenagem pluvial 
Escavações em solo (abertura e fechamento) = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento 

de tubo d=60 x 1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 
1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 48,00x1,44 = 69,12 m³ 

Reaterro = total de escavação – comprimento de tubo d=30 x 0,13m³ – comprimento d=40 x 0,20 
m³ – 1,0 m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 69,12 – 0,25x48 = 57,12 m³ 

Tubo concreto simples 40cm = 48,0 m 
 
 
� RUA TIRADENTES 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 72,75 x 8,00m = 582,00 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 582,00 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 582,00 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 582,00 x 0,05 x 2,5 = 72,75 t 
Retirada e execução de meio-fio pré-moldado = 72,00 m 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 66,25 x 0,10 x 2 = 13,25 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 1 faixa x 13,80 = 13,80 m² 

 

Drenagem pluvial 
Escavações em solo (abertura e fechamento) = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento 

de tubo d=60 x 1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 
1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 10x1,0 + 2x1,0 = 12,00 m³ 

Reaterro = total de escavação – comprimento de tubo d=30 x 0,13m³ – comprimento d=40 x 0,20 
m³ – 1,0 m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 12,00 – 0,20x10 – 2 = 8,00 m³ 

Boca de lobo simples = 2 
Tubo concreto simples 40cm = 10,00 m  

 
 

� RUA GUAPORÉ 
 
Área da via 

Área de pavimentação: 90,00 x 8,00m = 720,00 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 720,00 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 720,00 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 720,00 x 0,05 x 2,5 = 90,00 t 

 

Sinalização viária 



Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 77,0 x 0,10 x 2 = 15,40 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 2 faixas x 13,8 = 27,60 m² 

 

Drenagem pluvial 
Drenagem pluvial existente. 
 

 
� RUA FIORAVANTE R. SANTORO 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 107,25 x 8,00m = 858,00 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 858,00 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Regularização do subleito = 858,00 m² 
Sub-base = 858,00 m² 
Base = 858,00 m² 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 858,00 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 858,00 x 0,05 x 2,5 = 107,25 t 
Execução de meio-fio pré-moldado = 340,50 m 
 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 102,15 x 0,10 x 2 = 20,43 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 1 faixa x 13,80 = 13,80 m² 
Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (Lado=0,25m) = 1 
 Área de placas (0,30m² por placa) = 1 x 0,30 = 0,30 m² 
 Comprimento do suporte da placa (n° de placas x 3,5m) = 1 x 3,50 = 3,50 m 
Placa de sinalização do nome da rua = 1 unidade 
 Comprimento do suporte da placa (n° de placas x 3,5m) = 1 x 3,50 = 3,50 m 
 

 

Drenagem pluvial 
Escavações em solo (abertura e fechamento) = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento 

de tubo d=60 x 1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 
1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 131,00x1,0 + 4x1,0 = 135,00 m³ 

Reaterro = total de escavação – comprimento de tubo d=30 x 0,13m³ – comprimento d=40 x 0,20 
m³ – 1,0 m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 135,00 – 0,20x131,00 – 4 = 104,80 m³ 

Boca de lobo simples = 4 
Tubo concreto simples 40cm = 131,00 m 
 

 
� RUA ALMIRANTE BARROSO (TRECHO 01) 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 64,40 x 8,00m = 515,20 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 515,20 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Regularização do subleito = 515,20 m² 
Sub-base = 515,20 m² 
Base = 515,20 m² 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 515,20 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 515,20 x 0,05 x 2,5 = 64,40 t 
Execução de meio-fio pré-moldado = 128,80 m 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 64,40 x 0,10 x 2 = 12,88 m² 

 

Drenagem pluvial 
Drenagem pluvial existente. 



Limpeza de 1 boca de lobo. 
 
 
� RUA LEOPOLDO STADLOBER 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 212,80 x 8,00m = 1.702,40 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 1.702,40 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 1.702,40 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 1.702,40 x 0,05 x 2,5 = 212,80 t 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 199,80 x 0,10 x 2 = 40,0 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 2 faixas x 13,80 = 27,60 m² 

 

Drenagem pluvial 
Será necessária a fixação de 4 grelhas para boca de lobo. 
Escavações em solo (abertura e fechamento) = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento 

de tubo d=60 x 1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 
1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 27x1,0 + 2x1,0 = 29,00 m³ 

Reaterro = total de escavação – comprimento de tubo d=30 x 0,13m³ – comprimento d=40 x 0,20 
m³ – 1,0 m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 29,00 – 0,20x27 – 2 = 21,60 m³ 

Boca de lobo simples = 2 
Tubo concreto simples 40cm = 27 ,00 m 
 
 
� RUA ALMIRANTE BARROSO (TRECHO 02) 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 43,85 x 8,00m = 350,80 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 350,80 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 350,80 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 350,80 x 0,05 x 2,5 = 43,85 t 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 18,35 x 0,10 x 2 = 3,67 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 3 faixas x 13,80 = 41,40 m² 

 

Drenagem pluvial 
Escavações em solo (abertura e fechamento) = comprimento de tubo d=80 x 2,8m³ + comprimento 

de tubo d=60 x 1,44m³ + comprimento de tubo d=40 x 1,0m³ + comprimento de tubo d=30 x 0,7m³ + 
1,0m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 9,30x1,0 + 3x1,0 = 12,30 m³ 

Reaterro = total de escavação – comprimento de tubo d=30 x 0,13m³ – comprimento d=40 x 0,20 
m³ – 1,0 m³ por boca de lobo e caixa de ligação = 11,30 – 0,20x9,30 – 3 = 6,44 m³ 

Boca de lobo simples = 2 
Caixa de Ligação = 1 
Tubo concreto simples 40cm = 9,30 m 
 
 
� RUA ALBINO DALLA VECCHIA 

 
Área da via 

Área de pavimentação: 143,85 x 8,00m = 1.150,80 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 1.150,80 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 1.150,80 m² 



Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 1.150,80 x 0,05 x 2,5 = 143,85 t 
Retirada e execução de meio-fio pré-moldado = 88,35 m 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 122,85 x 0,10 x 2 = 24,57 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 2 faixas x 13,80 = 27,60 m² 

 

Drenagem pluvial 
Drenagem pluvial existente. 

 
 

� RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 
 
Área da via 

Área de pavimentação: 40,00 x 8,00m = 320,00 m² 
Área de limpeza do calçamento existente: 320,00 m² 

 

Pavimento asfáltico 
Área de pintura de ligação (área de pavimentação) = 320,00 m² 
Concreto asfáltico usinado a quente: área da via x 0,05 x 2,5 = 320,00 x 0,05 x 2,5 = 40,00 t 
Retirada e execução de meio-fio pré-moldado = 39,20 m 

 

Sinalização viária 
Faixa longitudinal contínua central (amarelo) = 33,50 x 0,10 x 2 = 6,70 m² 
Área de uma faixa pedestre (14 x 3m x 0,3m) e uma linha de retenção (4,0 m x 0,30m) = 12,6 + 1,2 

= 13,8 m² por faixa / linha de retenção 
Pintura de faixa de pedestre e linha de retenção: 1 faixa x 13,80 = 13,80 m² 

 

Drenagem pluvial 
Drenagem pluvial existente. 
 
 

 

Serra Alta, 02 de dezembro de 2015. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

  Eu, Regina Friedrich, autora do projeto de Sinalização Viária do 

empreendimento de Pavimentação asfáltica das Ruas Guaporé, Monte 

Castelo, Fioravante R. Santoro, Almirante Barroso (trecho 01), 

Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Leopoldo Stadlober, 

Albino Dalla Vecchia e Almirante Barroso (trecho 02), declaro que os 

projetos de sinalização viária a serem executados e os existentes na região da 

presente obra estão de acordo com as normas da ABNT e do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito – CONTRAN/DENATRAN. 

 

 

 
Chapecó, 02 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

      _______________________________ 
     Regina Friedrich 
       Eng. Civil – Crea/SC 133.450-7 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

  Eu, Regina Friedrich, autora das planilhas orçamentárias do 

empreendimento de Pavimentação asfáltica das Ruas Guaporé, Monte 

Castelo, Fioravante R. Santoro, Almirante Barroso (trecho 01), 

Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Leopoldo Stadlober, 

Albino Dalla Vecchia e Almirante Barroso (trecho 02), declaro que os 

quantitativos e custos constantes das planilhas orçamentárias, estão compatíveis com 

os quantitativos do projeto de engenharia e os custos da tabela SINAPI (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), mantida e divulgada, 

na internet, pela Caixa Econômica Federal. 

 

 

 
Chapecó, 02 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

      _______________________________ 
     Regina Friedrich 
       Eng. Civil – Crea/SC 133.450-7 
 



 
 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

  Eu, Regina Friedrich, autora do projeto de Drenagem Pluvial do 

empreendimento de Pavimentação asfáltica das Ruas Guaporé, Monte 

Castelo, Fioravante R. Santoro, Almirante Barroso (trecho 01), 

Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Leopoldo Stadlober, 

Albino Dalla Vecchia e Almirante Barroso (trecho 02), declaro que a 

tubulação existente a jusante da via comporta a nova vazão em função da mudança 

de cobertura da via, de pavimentação poliédrica para pavimentação asfáltica. 

 

 

 
Chapecó, 02 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

      _______________________________ 
     Regina Friedrich 
       Eng. Civil – Crea/SC 133.450-7 
 

 
 
 
 
 


