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OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE 

17,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. 

LOCAL: ZONA RURAL DE SANTARÉM NOVO/PA 

 

1- APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo refere-se à implantação de obras de 

terraplanagem de vias rurais (estradas vicinais), conforme especificado em projeto. A 

obra em questão, servirá de fomento ao desenvolvimento urbano e rural da cidade de 

Santarém Novo/PA, para atender principalmente, a demanda de acessos pavimentados 

e boa trafegabilidade. 

O projeto tem como objetivo reestruturar a infraestrutura viária do município, como 

caráter suplementar, oferecer o fortalecimento da prática cultural, no que tange as 

melhorias urbanas e rurais da cidade. O projeto em questão, possibilitará importantes 

melhorias para a qualidade de vida dos habitantes da cidade, proporcionando melhor 

tráfego de pessoas e veículos. 

 

GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem como finalidade apresentar as instruções 

técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida obra, bem como definir 

os materiais a serem empregados na execução dos serviços e orientar sobre o correto 

uso dos mesmos. Em caso de divergência entre as especificações técnicas e o projeto 

gráfico, deverá ser consultado o responsável técnico pelo mesmo. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto ou durante a execução deste, 

sem o consentimento escrito e assinado do responsável técnico. 

JUSTIFICATIVA: 

O melhoramento das estradas vicinais se fazem necessárias para melhor atender 

o deslocamento da população, sendo ligação entre as localidades rurais e a sede do 

município de Santarém Novo/PA. Para tanto foram previstas execução de cortes em 

alguns pontos da estrada, regularização e compactação de subleito e encascalhamento 

da via. Informamos que nesta estrada vicinal, ao longo de todos os trechos, nos pontos 

de maior aclive ou declive as propriedades adjacentes à pista de rolamento, já contam 

com “barriguinhas” para absorção de água, sendo este o motivo de não ser adotado 

estes dispositivos na respectiva planilha orçamentária. Tal fato poderá ser comprovado 

“in loco”, quando da vistoria. 
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2- SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fixada 02 (duas) placas contendo todas as informações sobre a obra, 

em local a ser definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao padrão 

definido em orçamento, dimensões de (2,00 x 3,00m). Deverão ser observadas e 

retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e etc..., para assegurar a 

colocação e a perfeita visualização das placas. 

As placas de obra serão executadas em lonas com plotagem gráficas. Os suportes 

serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira de lei da 

região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com preservativo 

hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 de 

18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 

duplo. As travessas terão seção de 3 cm x 5 cm. 

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional, 

serão colocados ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou 

ilhoses de alumínio assentados sobre arruelas de fibra. Estão inclusos neste item 

todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários ao fornecimento, 

transporte e colocação das placas no campo, inclusive a fixação das mesmas nos 

locais indicados. 

3- TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO 

Regularização do subleito Especificação de Serviço DNER-ES 299/97. 

3.1 DEFINIÇÃO 

Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 

cm de espessura. 

3.2 CONDIÇÕES GERAIS 

A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de outra 

camada do pavimento. Os cortes e aterros, além de 20 cm máximos, serão executados 

de acordo com os quantitativos do orçamento,  

Será executado escavação horizontal com trator de esteiras (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). Todo o material retirado, será transportado com caminhão basculante de 

14m³ até o bota-fora, totalizando 3.739,19 m³ de material. 

Não será permitida a execução dos serviços destas especificações em dias de 

chuva. 

 3.3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
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Os materiais empregados na regularização serão pedregulhos ou piçarras de 

jazidas ao natural para base de pavimentação, totalizando 12.097,95 m³ de material 

empregado. No caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser 

provenientes de empréstimo de material de localidades adjacentes. 

3.4 EQUIPAMENTO 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para execução de regularização: 

3.4.1- Motoniveladora pesada, com escarificador;  

3.4.2- Carro tanque distribuidor de água; 

3.4.3- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático.  

3.4.4- Grade de discos. 

3.5 EXECUÇÃO 

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da via serão 

removidos. Após a execução de cortes, aterros e adição de material necessário para 

atingir o greide de projeto, procede-se a escarificação geral na profundidade de 20 cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Ao 

final do projeto, será pavimentado um total de 120.979,50 m² de estradas vicinais. 

No caso de cortes em rocha a regularização deverá ser executada de acordo com 

o projeto específico de cada caso. 

3.5.1 EXECUÇÃO DE BASE 

Especificação de Serviço DNER-ES 303/97 

Base estabilizada granulometricamente – camada granular de pavimentação 

executada sobre base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e 

compactado. 

3.5.2 MATERIAL 

Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e 

materiais britados ou produtos provenientes de britagem, conforme previsto em 

orçamento (item 4.3.1 = 12.097,95 m³ de material). 

Os materiais destinados a confecção da base devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Quando submetidos aos ensaios: 

- DNER-ME 054/94 

- DNER-ME 080/94 
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- DNER-ME 082/94 

- DNER-ME 122/94 

Deverão possuir composição granulométrica satisfazendo a uma das faixas do 

quadro a seguir de acordo com o nº N de tráfego do DNER. 

Tipos Para N > 5 X 106
 Para N < 5 X 106

 
Tolerâncias 

da faixa de 

projeto 

Peneiras A B C D E F 

 % em peso passando 

2” 100 100 - - - -  7 

1” - 75-90 100 100 100 100  7 

3/8” 30-65 40-75 50-85 
60- 

100 
- -  7 

Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100  5 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100  5 

Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70  2 

Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25  2 

-  A fração que passa na peneira nº. 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior 

ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites 

forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. 

- A porcentagem do material que passa na peneira nº. 200 não deve ultrapassar 

2/3 da porcentagem que passa na peneira nº. 40. 

b) Quando submetido aos ensaios: 

- DNER-ME 129 (Método B ou C) DNER-ME 049 

O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima 

será de 0,5%, com energia de compactação do Método B. Para rodovias em que o 

tráfego previsto para o período de projeto ultrapassar o valor de N = 5 x 106, o Índice 

de Suporte Califórnia do material da camada de base deverá ser superior a 80%; neste 

caso, a energia de compactação será do Método C. 

O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e 

resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de 

matéria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los 

Angeles (DNER-ME 035), não deverão apresentar desgaste superior a 55% admitindo- 

se valores maiores no case de em utilização anterior terem apresentado desempenho 

satisfatório. 
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3.5.3 EQUIPAMENTO 

São indicados os seguintes equipamentos para a execução de base granular: 

moto niveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; grade de discos, 

pulvi-misturador e central de mistura. 

3.5.4 EXECUÇÃO 

A execução da base (revestimento primário), compreende as operações de 

mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista 

ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na 

pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, 

após compactação, atingir a espessura projetada. 

Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final 

superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima 

de qualquer camada de base será 10 cm, após a compactação 

4- DRENAGEM DE VALAS LATERAIS 

Escavação mecânica – A escavação deverá ser executada com retroescavadeira, 

com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante). O material retirado das 

valas deverá ser transportado por caminhão basculante de 14 m³, até o local do bota-

fora. 

Em pontos das vicinais, deverá ser instalado tubos de concreto para redes 

coletoras de águas pluviais, diâmetro 600mm, junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferência, totalizando 154,00 metros. Vale ressaltar que os tubos 

devem ser assentados sobre lastro com material granular (área média). Após o 

assentamento da rede de drenagem, deve-se executar reaterro com material arenoso 

de 1° categoria. 

Em pontos com maior concentração de águas pluviais, deve-se executar 

drenagem com tubo de concreto, diâmetro 1000mm, junta rígida, assentado sobre 

lastro com material granular (areia média). 

Santarém Novo, 19 de junho de 2021. 
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Walace Murilo Loureiro Valadares 
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