
  

 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 
 
 
Obras: RECUPERAÇÃO ESTRADA DO KORFF 

Local: SÃO MANOEL – PONTE DO KORFF 

Extensão: 7.300,00 m 

Largura média projetada: 6,00 metros 

 
1. Introdução 

O presente memorial visa descrever os serviços a serem executados para 

completa recuperação da Estrada do Korff, trecho entre São Manoel e Ponte do 

Korff, no município de Campestre da Serra. O trecho tem início nas coordenadas 

28°47'13.23"S e 51°0'55.34"O e final nas coordenadas 28°49'38.77"S e 51° 

0'27.43"O. 

 

2. Execução dos Serviços 

2.1 Serviços preliminares 

Previamente ao início dos serviços deverá ser instalada e fornecida placa 

de obra adesivada em aluzinco fixada em barrotes de eucalipto, na dimensão 

de 1,50 x 3,00 metros, em modelo a ser fornecido pela fiscalização. 

 

2.2 Regularização do leito e abertura de valas de drenagem 

A regularização e alargamento do leito da estrada será executada com 

escavadeira hidráulica e caminhão basculante, sob responsabilidade da 

empresa contratada. Estão compreendidos nos serviços de regularização a 

remoção de material rochoso superficial e os respectivos cortes e aterros 

necessários. Será ainda responsabilidade da empresa contratada a escavação, 

carga e transporte dos materiais, através da utilização de escavadeira 

hidráulica, retroescavadeira e caminhões basculante, na distância média de 

transporte de 0,6 km. 

 



  

 

Sob responsabilidade da empresa contratada, em ambas as laterais da pista 

deverão ser executadas valas de drenagem, possibilitando o escoamento das 

águas das chuvas.  

A pista de rolamento, após as intervenções, deverá apresentar largura final 

de 6,00 metros, conforme seção transversal proposta, anexa a este memorial. 

Na existência de material rochoso, em alguns trechos, que não possa ser 

removido pela escavadeira hidráulica poderá haver redução da largura da pista 

de rolamento.  

 

2.3 Nivelamento e compactação de leito da estrada 

Caberá a empresa contratada executar os serviços de nivelamento, através 

do fornecimento de motoniveladora e operador. A regularização deverá 

possibilitar que, após a utilização da motoniveladora, a estrada apresente 

caimento do centro para as laterais de 3%. 

Após o nivelamento do leito da estrada, deverá ser executada a 

compactação do material rochoso. Ambos os serviços estão previstos no item 

3.1 da planilha orçamentária. 

 

2.4 Sinalização 

A sinalização será feita por placas e cones de propriedade do Município de 

Campestre da Serra, portanto, não constam como custos do projeto. 

 

 

3. Localização Geográfica 
 
Trecho inicial:  28°47'13.23"S e 51°0'55.34"O. 

Trecho final:  28°49'38.77"S e 51° 0'27.43"O. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. Fotos da estrada a ser recuperada 

 

 
 
 

 



  

 

 

 
 
 

5. Licenciamento Ambiental 

Os serviços de manutenção aqui descritos são isentos de licenciamento 

ambiental, conforme Certidão de Isenção de Licenciamento 40/2018, anexa ao 

processo.  

 
 

 

Campestre da Serra, 21 de agosto de 2019. 
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