
  
          PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

                   SECRETARIA  MUNICIPAL  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
                     Rua Felipe Schmidt 10  -  C. P 71 -  Fone (47) 36217720 - Fax 36217712 - E-mail pmc@newage.com.br          

                            CGC/MF 83.102.384/0001-80                CEP 89460-000              CANOINHAS                    SANTA CATARINA 
 
 

ANEXO VIII 
 

         MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
OBRA:  REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS. 
LOCAL: TRECHO DA BR-280 ATÉ A RUA VER. GUILHERME PRUST  
BAIRRO: CAMPO DA ÁGUA VERDE                
TRECHO:  DA ESTACA 00=PP  ATÉ A ESTACA 137=PF 
EXTENSÃO: 2.740,00m     
 

  
1.0- OBJETO: 
 

 Trata-se da reurbanização da Avenida, que encontra-se com a pavimentação 
asfáltica  danificada e desgastada em função do tempo de utilização. A técnica  a ser 
empregada é um paliativo com a intenção de aumentar a vida  útil do pavimento 
existente e proporcionar maior conforto e segurança para os usuários do sistema 
viário municipal; com a colocação de nova drenagem pluvial e sinalização vertical e 
horizontal.   

  
 MEMORIAL DESCRITIVO: 
 
       Os trabalhos serão realizados conforme o especificado pelas Normas Técnicas do DER/SC e 
DNIT.  

Serão executados os serviços de escavação, regularização e compactação do sub-leito, 
posteriormente a execução de sub-base e base com espessuras definidas, bem compactadas,  e 
estabilizadas granulométricamente nos locais definidos em projeto. Deverá ser feita a drenagem 
pluvial com a colocação de tubos e caixas coletoras e após, será executado a pavimentação 
asfáltica em Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), nos acostamentos, ciclovia, limpa rodas  
e acesso de veículos. 
 
3.0    ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: 
 
         3.1-  REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO   
                 Este serviço compreende cortes e aterros (onde necessário reforço do Sub Leito) e 
compactação da superfície a pavimentar, nos limpa rodas, nos acessos rebaixados de veículos e 
nos acostamentos e ciclovias. 

Será feito a regularização da pista, fazendo-se compensação de corte e aterro, com 
equipamento do tipo motoniveladora/patrola, trator esteira com lâmina, obedecendo a demarcação 
do estaqueamento com os alinhamentos e nivelamentos fornecidos pela topografia. Após, o sub-
leito regularizado, será feita a compactação mecânica do mesmo, com equipamento do tipo rolo pé 
de carneiro, rolo vibratório ou equipamento similar, ate que seja atingido o grau de compactação 
necessário para garantir estabilidade e sustentação para os futuros esforços resultantes do tráfego 
na pista a ser pavimentada. 
 

 
 3.2-  SUB BASE E BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

      Serão utilizados na SUB BASE, pedra tipo rachão, e na BASE, pedra brita graduada, 
limpa e isenta de impurezas. Estes serviços compreendem o fornecimento, espalhamento, 
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estabilização e acabamento de solos e agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras 
definidas em projeto, sendo 20,00cm para SUB BASE, 8,00 cm para BASE e 3,00 cm de capa 
asfáltica nos limpa rodas e nos acessos rebaixados de veículos, sendo que nos acostamentos e 
ciclovia será utilizado sómente a Base de Brita Graduada com 8,00cm e capa asfáltica com 3cm 
sobre sub-base compactada do terreno natural. 

 
           3.3- PINTURA ASFÁLTICA  
               Estes serviços compreendem a aplicação de uma película de material asfáltico líquido 
sobre a superfície de uma camada de pavimento; 
 
 3.4- CAMADAS DE CAUQ  
                Estes serviços compreendem a execução do pavimento asfáltico usinado a quente e 
ligante tipo cimento asfáltico de Petróleo, espalhamento e compressão, incluídos o fornecimento 
dos agregados e material de enchimento (FILLER), sobre a pintura asfáltica aplicada. 
                O CAUQ deve ser faixa “C” do DNIT com espessura  média compactado de 8,00cm e 
grau de compactação maior que 95% de Proctor normal. 
             
             3.5- REPERFILAMENTO ASFÁLTICO 

    Nos locais determinados em projeto deverá ser feita a colocação de CAUQ – faixa 
“C” através de reperfilamento asfáltico com espessura média de 3,0cm, após a limpeza do 
trecho e aplicação da pintura de ligação. 

 
4.0 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL: 
 

4.1- DRENAGEM 
Os serviços de drenagem serão iniciados após a locação, nivelamento, limpeza e 

implantação das cotas de inclinação, sendo que o material da escavação de vala, será com 
deposito ao lado, para posterior reaproveitamento do material de boa qualidade. 
4.2 – TUBOS 

O contratado deverá fornecer tubos de diâmetro 40, 60 e 80cm, sendo garantida pelo 
fornecedor a aprovação em testes de resistência e compressão do material. Nos tubos deve ser 
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que 
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante. 

Nas travessas de ruas,  os tubos deverão ser interligados as caixas coletoras. 
4.3- VALAS 
As valas serão regularizadas para acerto de cotas e inclinação, deixando-as em condições 

de receber os tubos. 
As profundidades mínimas de escavação p-ara implantação de tubulação seguem na tabela 

abaixo: 
 
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (cm)             PROFUNDIDADE MÍNIMA (m)  
 

40  1,00 
                60                                                                  1,20 
                80                                                                  1,60 
 
 
4.4 – ASSENTAMENTO DOS TUBOS 
Os tubos serão assentados sobre camada de areia- 10 cm, no fundo da vala, que após 

assentados, alinhados, e conferidas as cotas de inclinação, receberão o rejunte em argamassa. 
4.5 REATERRO DAS VALAS 
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Será lançada a terra de 1ª. categoria que estará depositada ao lado das valas, com emprego 
de mão-de-obra e equipamentos na execução da compactação das valas ate atingir a cota do 
terreno natural. 

 4.6 CAIXAS COLETORAS-CAPTAÇÃO 
Executada em blocos de concreto ou tijolos maciços, assentadas e revestidas com 

argamassa de cimento e areia e construída sobre laje de fundo em concreto armado fck 18 Mpa, 
com 10 cm de espessura, ou ainda pré-moldadas. Grelha pré-moldada de concreto armado, móvel 
para facilitar a limpeza e manutenção das caixas. 

4.7 LIMPEZA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE 
Deverá ser feita a limpeza de toda a tubulação existente, fazendo a desobstrução e retirada 

de material, permitindo o bom funcionamento da drenagem pluvial. 
 
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO: 
 
            Os serviços de obras complementares e Sinalização deverão ser executados conforme o 
andamento da obra, seguindo cronograma físico-financeiro; 
 5.1 – MEIO FIO 

Será implantado meio fio concreto simples pré-fabricado (1,00x0,30x0,10m), nos locais 
indicados em projeto. A execução deverá prever que os meios fios sejam alinhados e nivelados, e 
darão sustentação lateral para a futura pavimentação. 

Deverá ser reaproveitado o meio fio existente, com colocação em local determinado em 
projeto. 

5.2- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
A sinalização a ser executada devera obedecer as orientações e recomendações 

preconizadas nas especificações e Normas do “Manual de Sinalização Rodoviária” D.T./DNER 
edição 1999. A sinalização horizontal é composta de linha de divisão de fluxos, faixas de transito, 
linha de bordo. As pinturas deverão ser executadas com tinta a base de resina acrílica (NBR-
11862), na espessura de 0,6mm, com a aplicação de micro-esfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR-
683). 

A sinalização vertical contém as placas de advertência, regulamentação e indicação. As 
placas deverão ser confeccionadas em chapas metálicas zincadas (NBR-11904), revestidas com 
películas refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, números, setas e tarjas com película do 
mesmo tipo (I-A), para as de cor preta usar película 1V-B). 
 
TIPOS DE SINALIZAÇÃO: 
 

• Placa de regulamentação 0,60x0,60 metros Chapa de aço 18, frente refletiva, 
verso com pintura epóxi preto fosco, fixada em tubo galvanizado ou zincado de 
3 metros comprimentos com 2” de diâmetro (parede mínima de 1,50mm), 
fixação da placa ao tubo em T e sistema antigiro com parafusos sextavados 
3”x5/16” com porca e 02 arruelas, (parafusos, porca e arruelas    galvanizados). 
(R1, R02, R03, R4a, R4b, R6a, R6b, R6c, R12, R1940km, R1950km, R25a, 
R25b, R25c, R25d, R26, R28, R9, R10, R24a). 

• Placa de advertência 0,60x0,60 metros chapa de aço 18, frente refletiva, verso 
com pintura epóxi preto fosco, fixada em tubo galvanizado ou zincado de 3 
metros comprimentos com 2” de diâmetro (parede mínima de 1,50mm), fixação 
da placa ao tubo em T e sistema antigiro com parafusos sextavados 3”x5/16” 
com porca e 02 arruelas, (parafusos, porca e arruelas    galvanizados).  

• Placa de regulamentação 1,20x2 metros Chapa de aço 18, frente refletiva, 
verso com pintura epóxi preto fosco, fixada em 02 (dois) tubos galvanizados ou 
zincados de 3 metros comprimentos cada com 2” de diâmetro (parede mínima 
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de 1,50mm), fixação da placa ao tubo com parafusos sextavados 3”x5/16” com 
porca e 02 arruelas, (parafusos, porca e arruelas    galvanizados). 

 
• Sinalizador horizontal tipo tacha (100x100x 25) monodirecional na cor amarela 

com sinalizador amarelo No formato retangular, devem ser abaulados, sem 
quinas retas 
Devem ser fornecidos em embalagem apropriada que apresente, bem visível, 
as seguintes informações: 
 

• nome e endereço do fabricante; 
• nome do produto; 
• especificações a que satisfaz; 
• número do lote de fabricação; 
• data de fabricação; 
• dimensões das peças. 
 

Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante. 
O corpo das peças pode ser de resina sintética à base de poliéster ou plástico 
acrílico, tipo metil-metacrilato, preenchido por composto de alta aderência ou 
qualquer outro 
material plástico, que apresente alta resistência a impactos e a uma carga de 
compressão de no mínimo 15.000kgf, conforme ensaio de resistência à 
compressão constante da NBR 14636. Padrão D.E.R - Dimensões externas: 
100 (±5) x 100 (±5) x 25 (± 2 ) mm 
Nº. de pinos de fixação: 02 (dois) 
Diâmetro dos pinos de fixação: 1/2" (12,7 mm) 
Comprimento externo dos pinos: 70 (±5)mm. 

• Cola bicomponente – constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de 
resinas de poliéster de cura rápida, fornecendo perfeita aderência dos 
dispositivos ao pavimento de concreto ou asfalto, seu tempo de secagem não 
pode ser superior a 45 minutos. 

• tinta para sinalização horizontal nas cores amarela, branca e vermelho óxido à 
base de resina acrílica utilizada em rodovias deverá atender as especificações 
da norma ABNT-NBR 11862.  

• As ondulações transversais serão do Tipo II, com as dimensões de 3,70m de 
comprimento e 0,10m de altura e largura de 7,50m, executadas com material 
asfáltica, o mesmo utilizado na pista. 
Estas ondulações devem respeitar a Resolução n- 39/98 do CONTRAN. 

 
5.3- PASSEIO 
Deverá ser retirado os meio-fios existentes para acerto dos passeios, que deverão ser 

nivelados, devendo receber argila de boa qualidade e compactado manualmente, numa espessura 
média de 15,00cm, numa largura máxima de 1,50 metros cada lado da rua, ao lado da ciclovia. 

Após a regularização do passeio deverá ser executado uma calçada em concreto com fck 
20Mpa,  com espessura de 4,00cm, numa largura de 1,5 metros. 
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6.0- OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 
 6.1- Deverão ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicáveis a 
Engenharia de Pavimentação, para o uso de equipamentos, materiais e mão de obra utilizados na 
execução da referida pavimentação asfáltica, conforme especificados pelas Normas Técnicas da 
ABNT e Normas e/ou especificações do DER/SC e do DNER; 
 
 6.2- A Fiscalização será executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras 
e Planejamento, que exigirá o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificações. 
 
 
 
Canoinhas SC, 30 de outubro de 2008.  
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
ENGº GILSON LUIZ GUIMARÃES 

Supervisor de Planejamento e Orçamento 
CREA 34.624-3 

 
 
 


