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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei Nº 8.666/93, e em sua versão modificada
pela Lei Nº 8.883/94, este Projeto Básico visa fornecer elementos e subsídios para
confecção de proposta, dentro de uma viabilidade econômica e técnica, com vistas à
construção rodoviária de 20,21 km de estradas vicinais (sendo: implantação 14,91
km de estradas internas e recuperação 5,3 km de estradas municipais de acesso) no
PA Estância Santa Verônica e obra de contenção de erosão junto a um bueiro no PA
Novo Horizonte II, localizados no Município de Santa Margarida do Sul/RS. As obras
serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em
consonância  com  as  normas  técnicas  brasileiras  vigentes,  especificações  de
serviços do DNIT e a Norma de Execução nº 114, de 26 de setembro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) de 30 de setembro de 2014.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições sociais
de nossos assentados, que atualmente estão enfrentando situações adversas à sua
própria  subsistência,  diante  de  problemas  que  envolvem  a  saúde,  educação,
transporte,  comercialização  de  seus  produtos,  etc.  O  INCRA,  como  órgão
responsável pela reforma agrária em nosso país, sensível a estas realidades, tem
buscado  minimizar  os  problemas,  tentando  estender  de  forma  mais  abrangente
possível os benefícios sociais ao meio rural.

2. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS

2.1 Concepção do Projeto

O presente projeto básico foi concebido a partir da planta de parcelamento da
área, elaborada pela INCRA/RS. Tendo como base a planta de parcelamento, todos
os trechos foram percorridos e vistoriados  in loco, com veículo  pick-up 4x4, trator
agrícola  e/ou a pé.  Os trechos percorridos foram georreferenciados por  meio de
aparelho de GPS de navegação, Etrex Vista C, da Garmin. 

Pelo levantamento expedito foram levantados os pontos críticos de drenagem,
aterros e jazidas de material para aterro e revestimento primário. As drenagens mais
significativas  foram,  posteriormente,  verificadas  no  escritório,  por  meio  de
levantamento da bacia de contribuição (carta topográfica, com curvas de 10 m em
10 m e  imagens de satélite  da  área),  sendo utilizado o método racional  para  o
dimensionamento  das  obras  de  artes  correntes.  Nos  casos  nos  quais  o
dimensionamento ultrapassava as bitolas tradicionais dos bueiros, foram adotadas
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pontes em concreto armado. O dimensionamento hidráulico (definição do gabarito:
comprimento e altura) preliminar das pontes foi realizado por comparação com os
projetos  de  outras  pontes  já  realizadas  pelo  INCRA/RS  (neste  caso,  pontes
recentemente construídas no município de São Gabriel, por meio da CC 01/2009,
lote I), em termos de área da bacia de contribuição. A escolha das jazidas foi feita
por análise visual, procurando-se escolher áreas anteriormente já exploradas e/ou
degradadas em épocas anterior da criação do PA, com vista a fornecer material de
construção e posterior recuperação destas áreas. 

Levando  em  consideração  o  levantamento  expedito  realizado,  os  dados
fornecidos, equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto básico,
pode ser assim dividido:

(a)  Projeto  básico  de  construção  das  estradas,  compreendendo  a
abertura/implantação de 14,91 km no PA Estância Santa Verônica e recuperação de
5,3 km de estradas municipais de acesso ao PA, totalizando 20,21 km, incluindo os
serviços  de  mobilização  (alojamento,  transporte  de  equipamentos,  instalação  de
placa  e  elaboração  de  plano  de  recuperação  de  áreas  degradadas  -  PRAD),
limpeza/desmatamento,  terraplenagem  (falso  greide,  conformação  e  aterros  de
obras de artes), revestimento primário, obras de arte correntes e recuperação de
área  de  empréstimo.  Salientamos  que  os  serviços  de  elaboração  dos  PRADs,
devem  contemplar  quatro  áreas  de  empréstimo,  como  será  descrito  nas
especificações  técnicas,  sendo  o  uso  do  material  liberado,  somente  após  a
aprovação/aceitação  dos  PRADs  pelo  Setor  Ambiental  do  INCRA/RS.  Como  os
PRADs serão elaborados pela empresa contratada para a execução das obras, os
quantitativos de serviços de expurgo de jazida, semeadura e recuperação ambiental
de  área  de  empréstimo  (serviços  de  preenchimento  da  jazida,  retaludamento  e
semeadura)  obtidos  no  projeto  básico  são  uma  estimativa,  os  quais  devem  ser
confirmados pelo PRAD. 

(b) Projeto básico de contenção de erosão, trata de um ponto crítico afetado
pela erosão decorrente de escoamento das águas pluviais, localizado no PA Novo
Horizonte II.  Por  tratar-se de outro PA e de um projeto específico,  optou-se por
separá-lo do projeto das estradas.

(c) A terceira parte corresponde a execução das pontes. Como a elaboração
do  projeto  de  pontes  é  de  extrema  complexidade,  não  sendo  possível  a  sua
elaboração por parte do Serviço de Infraestrutura do INCRA, opta-se por contratar a
sua elaboração. Neste sentido, quantificou-se e orçou-se a contratação do projeto
executivo das duas pontes, como será descrito nas especificações técnicas. Neste
caso, como já mencionado, os tamanhos das pontes adotados são uma estimativa.
Ainda,  no  projeto  das  estradas,  estimou-se  os  quantitativos  dos  serviços
relacionados aos aterros das cabeceiras, sendo que estes quantitativos deverão ser
confirmado pelo projeto executivo das pontes. Para o custo executivo das pontes,
além de estimar as dimensões, estimou-se seu valor executivo (R$/m² e total), tendo
como base o valor das pontes da TP 05/2013 realizada pelo INCRA/RS, como pode
ser visto na composição de custos.

Com  base  no  descrito  anteriormente,  recomenda-se  adotar  as  seguintes
estratégias  executivas,  como  está  explicitado  no  cronograma  físico-financeiro.
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Recomenda-se:  (a)  primeiramente,  licitar  os  projetos  executivos  das  pontes;  (b)
confirmar quantitativos de serviços dos aterros das cabeceiras; (c) reunir os projetos
executivos das pontes com o projeto das estradas e com o projeto da contenção da
erosão; (d) realizar a licitação da execução de todas as obras (estradas, contenção
da erosão e pontes);  (e) uma vez licitada a obra, a contratada deve elaborar os
PRADs;  (f)  aprovados  os  PRADs  pelo  INCRA,  confrontar  os  quantitativos  dos
serviços de recuperação das jazidas; (g) execução das obras.

 
2.2 Características

As obras e serviços aqui propostos serão executados dentro de um padrão
executivo adotado pelo INCRA, procurando manter os princípios de simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/Nº. 327/95.

O  modelo  construtivo  das  estradas  em  linhas  gerais  deverá  ter  as
características técnicas padrão penetração, conforme descrito a seguir:

- Faixa  de  domínio  de  10,0  m  de  largura  (distância  entre  marcos
topográficos);

- Largura total de limpeza/desmatamento: 7,0 m para as estradas internas
dos PAs (não há previsão de limpeza para a estrada municipal), conforme
indicado nas notas de serviço para cada vicinal;

- Largura  total  da  plataforma  de  conformação:  6,0  m  para  as  estradas
internas  dos  PAs  e  8,0  m  para  as  estradadas  municipais  de  acesso,
conforme indicado nas notas de serviço para cada vicinal;

- Largura da pista de rolamento: 4,0 m para as estradadas internas dos PAs
e 6,0 m para as estradadas municipais de acesso, conforme indicado nas
notas de serviço para cada vicinal;

- Rampa máxima admissível – sem limite;
- Raio de curva mínimo admissível – sem limite;
- Obras de arte correntes deverão ser executadas com tubos de concreto

armado,  podendo  ser  de  dois  tipos:  (a)  transversais,  com  berço  de
concreto ciclópico e bocas de concreto ciclópico, moldadas  in loco (não
sendo  permitido  o  uso  de  bocas  pré-moldadas  ou  pré-fabricadas),
distribuídos  conforme  as  notas  de  serviço  de  cada  vicinal;  e  (b)
longitudinais, de acesso aos lotes, sem a execução de berço e sem bocas,
considerando 8  m por  lote,  cabendo a cada beneficiário  (assentado)  a
definição do local, durante a execução das obras;

- Obras de arte especiais: duas pontes de concreto armado (pré-moldado
ou moldado  in loco  ou mista) com 4,6 m de largura (interna) e 10 m de
comprimento  (estimado),  dotadas  de  guarda-rodas,  sinalização
permanente e estrutura de contenção de aterros;

- Abaulamento das vias de 5 a 7%.
- Revestimento primário: camada a ser executada com granito decomposto

(saprólito), material de 2ª categoria, a ser extraído do ponto 092/093, com
uma  espessura  média  de  15  cm  nas  vicinais  internas  (V1  a  V8)  e
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espessura 5 cm em toda a extensão (ou 15 cm nos pontos críticos em
uma extensão menor) na estrada municipal (V9).

Além da construção das referidas estradas, deverá ser realizada uma obra de
contenção de erosão, junto a um BSTCf100, situado no ponto 095, no PA Novo
Horizonte II, devendo se adotar a seguinte metodologia:

- Extensão em dois metros (um tubo em cada ponta) do BSTCf100 existente,
segundo a mesma especificação citada acima para bueiros transversais;

-  Execução  de  duas  bocas  em concreto  ciclópico,  segundo  a  mesma
especificação citada acima para bueiros transversais;

- Execução de enrocamento de pedra-de-mão arrumada em ambos os taludes
(montante  e  jusante).  Também,  deverá  ser  executado  enrocamento  antes  da
execução do berço de concreto ciclópico (fundação);

- Execução de recuperação da estrada sobre o aterro, após a execução do
enrocamento de pedra, segundo a mesma especificação citada acima. 

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO

O  custo  do  empreendimento  está  estimado  em  R$   1.170.083,07  (vide
planilhas  orçamentárias),  deste  total,  R$  53.935,45  é  referente  as  obras  de
contenção da erosão; R$ 661.754,16 referente a construção das estradas no PA
Estância Santa Verônica; e R$ 454.393,46 referente a contratação dos  projetos
(R$  38.393,16) e  execução  (R$  416.000,30)  das  duas  pontes  de  concreto
armado no  PA Estância  Santa  Verônica.  Os  custos  unitários  adotados  para  os
insumos que compõem as composições dos serviços foram aqueles disponíveis nas
tabelas de preços unitários do DNIT (CNPJ 04.892.707/0001-00 com data-base de
novembro de 2014), SINAPI (CNPJ 00360.305/0001-04) com data-base de janeiro
de  2015)  e  para  os  combustíveis  (óleo  diesel  S-10  e  gasolina  comum)  foram
adotados os valores médios pesquisados pela ANP na cidade de Santa Maria/RS,
na data de 03 de março de 2015. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para a execução das obras é de 660 dias corridos (vide
cronograma físico-financeiro),  incluindo período para  a  licitação dos projetos  das
pontes, elaboração dos projetos executivos das pontes, licitação para a execução
das obras (estradas + pontes) e execução das obras.

5. ANEXOS

5.1 – ANEXO I – Planta Baixa (duas pranchas);
5.2 - ANEXO II - Descrição dos Pontos/Notas de Serviço;
5.3 – ANEXO III - Memórias de Cálculo dos Quantitativos
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5.4 – ANEXO IV – Desenhos das seções e detalhamento das Obras de Arte
Correntes;

5.5 – ANEXO V – Especificações Técnicas;
5.6 – ANEXO VI - Planilha Orçamentária, Composições dos Custos Unitários

e BDI; 
5.7 – ANEXO VII –Cronograma Físico-financeiro;
5.8 – ANEXO VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto

(referente aos projetos das estradas e contenção de erosão, as pontes não estão
incluídas).

Porto Alegre, 03 de março de 2015

__________________________
Cesar Alberto Ruver

Eng. Civil – RS 128.918
INCRA/RS
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