
MEMORIAL DESCRITIVO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Putinga 

Obra: Construção de pavimentação asfáltica  

1. ESTUDO PRELIMINAR 

A implantação da pavimentação asfáltica será na Estrada Geral Linha Taquara 

que liga ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, sobre o Arroio Putinga, iniciando 

do trecho pavimentado existente até o Arroio Putinga onde será construída uma ponte 

substituindo o pontilhão de pedras existente e seguindo por mais 100 metros além da ponte 

pela Estrada Geral em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio 

A pista de rolamento existente tem largura 9,50m e pretende-se reduzi-la até 

8,00m no encontro com a ponte, buscando a economia de recursos alcançando assim um 

aumento do trecho a ser pavimento e a construção da ponte com o mesmo recurso. Tendo 

em vista que a Norma de Projeto Geométrico de Rodovias do Departamento Autônomo de 

Estradas e Rodagens (DAER) considerada a Estrada Geral da Linha Taquara, uma rodovia 

vicinal classe A que deve ter uma pista de rolamento de largura mínima de 7,00m. A 

solução adotada mantem a pista de rolamento com 9,50m de largura por 50,26m de 

comprimento até o acesso a ponte e segue com 8,00m de largura e 100m de comprimento 

até o final do trecho totalizando 1277,47m² de pavimentação. 

2. SERVICOS PRELIMINARES  

A placa será fixada em local visível com identificação da obra e dos 

profissionais responsáveis. Todos os trechos e/ou locais em obra deverão ser sinalizados 

adequadamente, para a obra, de acordo com a legislação federal e de segurança. A 

sinalização provisória será de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, especificações 

mínimas para área urbana.  

3. SONDAGEM 

A pista de rolamento primaria existente é composta de uma camada de aterro 

depositado pela municipalidade ao longo dos anos durante as manutenções realizadas na 



estrada vicinal. Foi realizada uma sondagem do tipo poço de inspeção para reconhecimento 

táctil-visual no local de menor cota do pavimento com o auxilio de uma retroescavadeira. 

Com o intuito de realizar uma investigação das paredes do poço de inspeção, verificando a 

altura da camada de aterro e a tipologia dos materiais empregados na execução do mesmo.  

Foto 1 – Vista principal 

 

Fonte: Responsáveis pelo projeto 

A escavação removeu o aterro até alcançar o leito de rocha localizado a 2,40m 

de profundidade. 

Foto 2 – Detalhe da altura do poço de inspeção 

 



Fonte: Responsáveis pelo projeto 

A solução adotada visa o aproveitamento técnico-econômico da camada de 

aterro existente, ficando inviável economicamente a necessidade da substituição de toda a 

camada de aterro, tendo em vista que o pavimento primário existente possui suporte 

necessário para receber o pavimento asfáltico. Ficando evidenciado na foto 3 a camada silte  

e rochas de diversos tamanhos caracterizando o solo com boa capacidade de suporte. 

Considera-se essa camada de aterro existente como o sub-leito do pavimento, sobre ela será 

executada a sub-base com uma camada de rachão de 10cm, a base com brita graduada com 

15cm e a capa de rolamento com 5cm de CBUQ, descritos conforme projeto e itens abaixo.  

Foto 3 – Vista principal  

 

Fonte: Responsáveis pelo laudo 

4. TERRAPLANAGEM 

A terraplanagem iniciará com a remoção de uma camada de solo do pavimento 

primário existente conforme as secções de corte de cada trecho, visando a regularização e o 

nivelamento para posterior camada da sub-base. O solo será removido utilizando 

Escavadeira Hidráulica, parte deste solo será utilizado nos locais de aterro e o restante será 

transportado até o local do bota fora indicado. O aterro será feito nas secções transversais 



indicadas utilizando Motoniveladora, Trator com grade de disco e rolo compactador 

vibratório de cilindro. O transporte do solo restante será feito com Caminhão Basculante.  

5. DRENAGEM 

A rede coletora iniciará do trecho existente e seguirá conforme projeto de 

drenagem com remoção do solo da vala utilizando Escavadeira Hidráulica, posteriormente 

será executada uma camada drenante de brita 1 e 2, sobre ela será assentada tubulação de 

concreto armado de Ø1000mm de diâmetro. Sobre a tubulação será executado o reaterro 

com material proveniente da escavação da vala e utilizando Retroescavaderia. Para a coleta 

da água, serão utilizadas 8 bocas de lobo de 1,00m x 1,00m x 2,00m (medidas internas) 

com bocas de lobo distribuídas conforme projeto de drenagem e com desague de toda a 

tubulação no Arroio Putinga. Após a conclusão da drenagem será assentado o meio fio pré-

fabricado por toda a extensão do trecho. 

6. PAVIMENTAÇÃO 

Após a conclusão da terraplanagem e da drenagem será executada sobre o sub-

leito uma camada de rachão com 10 cm de espessura que servirá para melhorar a 

capacidade de suporte as cargas do pavimento asfáltico configurando a sub-base. O rachão 

utilizado orçado no projeto é da usina mais próxima ao município localizada na cidade de 

Lajeado, com DMT de 106 km. 

Com a camada de rachão devidamente compactada, deve-se executar uma 

camada de brita graduada de basalto, com CBR de 40%, na espessura de 15 cm, realizando 

a compactação das camadas com rolo liso de alta energia. A brita graduada orçada no 

projeto é da usina mais próxima ao município localizada na cidade de Lajeado, com DMT 

de 106 km. 

Assim conclui-se as camadas de sub-base e base, que são destinadas para 

resistir as deformações e distribuir os esforços verticais oriundos dos veículos passantes 

pelo trecho, e sobre o qual será realizada a capa de rolamento. 

Concluída a camada de base, deve-se dar início a camada de imprimação, que 

serve para aumentar a coesão superficial da base, impermeabilizar a base durante a 



execução da capa de rolamento, preencher os vazios capilares e promover a adesão entre a 

camada de base e a próxima camada. Deve ser uma camada uniforme e sem excessos. 

O material para realizar a imprimação deve ser o CM-30 aplicado com um 

caminhão espargidor, deve ser aplicado com a pista seca, e após realizada a camada, deve-

se interditar o trecho por 72 horas. Após realizada a camada de imprimação deve-se varrer 

todo o trecho e realizar a pintura de ligação, com material asfáltico RR-2C, executada 

através de um veículo com bomba reguladora de pressão com sistema completo de 

aquecimento, possibilitando realizar a camada uniformemente, com taxa de aplicação de 

emulsão diluída em torno de 0,5l/m² 

A próxima etapa é a capa de rolamento, que é uma camada composta de 

agregados e material betuminoso que recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos 

e intempéries como agua, vento e temperatura. É destinada a resistir os esforços tangenciais 

de cisalhamento, frenagem, aceleração, entre outros. 

Para realizar a esta camada, foi considerada a usina mais próxima ao município 

localizada na cidade de Lajeado, com DMT de 106 km, esse material é o concreto 

betuminoso usinado à quente (CBUQ), a mistura deverá ser dosada individualmente em silos 

próprios, transportada por um secador, onde toda umidade natural deverá ser retirada. 

Posteriormente, o produto deverá ser misturado com um derivado de petróleo (CAP – 50/70), e 

aplica-se uma camada de 5cm sobre todo o trecho que recebeu a imprimação e também sobre o 

tabuleiro da ponte.  O produto (massa asfáltica) deverá sair da usina numa temperatura entre 

150° a 170°C. 

Os equipamentos requeridos são os seguintes: depósitos para o ligante 

betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando qualquer 

superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de 

agregados, após o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; 

caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, com caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser 

constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 

alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverão ser equipadas com 

parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos 



rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás, equipadas com 

alisadores para a colocação da mistura sem irregularidade; equipamento para a compressão 

será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os 

equipamentos em operação devem ser suficientes para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. 

6.1. SINALIZAÇÃO 

Serão instaladas duas placas de advertência nas duas faixas de segurança em 

ambos os sentidos e duas placas indicando estreitamento de pista na ponte em ambos os 

sentidos. Serão instaladas rampas nos acessos as faixas de pedestres com demarcação e 

instalação de piso tátil.  Respeitando as dimensões informadas no projeto. 

6.2. SERVICOS COMPLEMENTARES 

Após a conclusão de cura dos materiais a pavimentação será liberada para o 

fluxo de veículos devidamente limpa. 
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