
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1 - Objeto: A presente tem por objeto fornecer informações acerca do projeto 

adaptado para a execução de sistema de contenção de lagoa de 

evapotranspiração na Lagoa da Conceição, Município de Florianópolis – SC. 

 

 

2 - Proposta: A proposta prevista para a contenção da lagoa de 

evapotranspiração seguiu padrões pré-estabelecidos e vinculados ao projeto 

original elaborado pela empresa RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA, sendo 

adaptado a marca da solução adotada como contenção do tipo solo reforçado e 

também o sistema de dragagem de lodo. Todos os itens adaptados seguiram os 

quantitativos previstos no projeto original. 

 

O atual projeto possui três etapas a saber: 

 

• Construção de solo reforçado do tipo Strata-slope 

• Dragagem e desaguamento de lodo; 

• Construção de contenção à gravidade com utilização de formas têxteis 

tipo bolsa e colcha. 

 

A Seção tipo de projeto esta representada abaixo: 

 



 

 

 

A seguir, estão indicados informações técnicas e descritivas de cada uma das 

propostas de solução indicadas 

 

• CONSTRUÇÃO DE SOLO REFORÇADO – STRATA SLOPE 

 

O sistema, consiste em forma estruturas metálicas, preenchidas com solo 

argiloso e fixação de grama em placas, seguidas por geogrelhas com 

preenchimento com material de compactação 100% do PN. Esta estruturação se 

faz possível através do sistema strataslope. 

 

É um sistema de contenção que utiliza elementos de face compostos por telas 

soldadas, com galvanização especial, dobradas em “L”, estabilizadas com barras 

metálicas equiespaçadas (struts). Tal elemento de face deve ser preenchido 

mecanicamente com terreno argiloso e fixação com grama em placas. Além de 

ser eficiente, esta solução é econômica, sustentável e de alta produtividade. 

 

A execução deste projeto deve ser conforme a norma brasileira ABNT NBR 

16920-1 (Muros e taludes em solo reforçado. Parte 1: Solos reforçados em 

aterro);  

É necessário prever a remoção da camada de solo superficial por meio de 

escavação até se atingir a profundidade e embutimento definida em projeto em 

cada um de seus trechos/segmentos. Efetuar a compactação da base do muro 

antes da instalação dos reforços e/ou execução de lançamento de material. 

 

Elementos de Reforço: A estabilidade da estrutura em questão foi avaliada 

considerando-se as propriedades mecânicas e de durabilidade das geogrelhas 

StrataGrid®, de modo que outros reforços, com diferentes comportamentos de 

tensão deformação, e diferentes fatores de redução, não são de maneira alguma 

recomendados para a execução do projeto em questão;  

 

A ancoragem dos reforços junto à face deve ser realizada em conformidade com 

o detalhe apresentado;  

 



 

 

 

 

Utilizar espaçamento entre reforços iguais aos indicados nas seções críticas de 

cada trecho/segmento das estruturas;  

 

StrataSlope Verde®: Para o assentamento do StrataSlope® deve-se utilizar solo 

vegetal; 

StrataTex®: a.Utilizar geotêxtil nãotecido na face do StrataSlope® para conter o 

solo de preenchimento; 

 

Drenagem de Geocomposto Drenante tipo 2L: Usar tiras ao longo da extensão 

do muro respeitando as dimensões e os espaçamentos de acordo com o detalhe 

presente; O Geocomposto deverá ser disposto na interface do terreno natural 

escavado e o solo reforçado compactado, conforme desenhos e detalhes 

presentes neste documento; A drenagem deverá transpor o solo reforçado na 

primeira camada de reforço acima do embutimento, conforme desenhos; 

Quando não houver talude, o topo da tira de Geocomposto Drenante 2 L deve 

estar posicionado a pelo menos 1,00 m da superfície do terreno, evitando a 

captação de águas superficiais.  

 

Trincheira de Drenagem: Ao pé do Geocomposto drenante é indicada uma 

trincheira de seção transversal de 20 cm x 20 cm, preenchida com brita 1 ou 2, 

e envolta com geotêxtil nãotecido; Utilizar saídas para o sistema de drenagem 

ao final de cada trecho/segmento de muro, ou a uma distância máxima de 40 m 

entre saídas, sendo estas compostas por tubos corrugados perfurados com 

diâmetro médio de 10 cm envoltos com geotêxtil nãotecido;  

 

A profundidade da escavação para apoio do solo reforçado está indicada na 

elevação, de forma que a largura desta escavação deverá ser igual ao L 

reforçado indicado em cada trecho na elevação. O embutimento do aterro 

reforçado em solo natural deve ser aquele indicado nas cotas apresentadas nas 

seções, visto que dele dependem a estabilidade e a correta quantificação da 

estrutura a ser construída;  

 



 

 

 

 

O sentido de execução da obra deve ser ascendente, ou seja, sempre iniciar o 

muro na cota mais baixa da elevação, de maneira que é necessária a previsão 

de cortes no terreno natural, que garantam a estabilidade dos maciços e a 

segurança da construção;  

 

Material de Aterro: Conforme a norma ABNT NBR 16920-1, o material de aterro 

deve ser caracterizado com ensaios mínimos de limites de Atterberg, 

granulometria, massa específica dos sólidos, teor de umidade natural, ensaio de 

compactação e expansão e ensaios de resistência. Os resultados destes ensaios 

devem ser disponibilizados antes da execução do muro de forma a permitir um 

confrontamento com os parâmetros empregados em projeto. b. Ainda de acordo 

com a mesma norma, a espessura máxima da camada compactada (acabada) 

deverá ser de 20 cm. O Grau de Compactação mínimo é de 98% do Proctor 

Normal, com um desvio do teor de umidade de 0,9 Wot ≤ Wcampo ≤ 1,05 Wot; 

Todos os solos podem ser difíceis de compactar e causar desalinhamentos e 

desaprumos no paramento, quando utilizados com umidade fora da 

especificação ou lançados em condições climáticas adversas. Solos com matéria 

orgânica, mica e dolomita não podem ser empregados como aterro; d.O material 

de aterro deve ser lançado e compactado no mesmo sentido da sobreposição da 

geogrelha, de forma a evitar a movimentação do reforço; A última camada de 

solo compactado deverá ser realizada com solo argiloso para evitar infiltração 

superficial no maciço reforçado. Alternativamente poderá ser utilizado outro 

sistema de impermeabilização superficial (pavimento, concreto, blocos 

intertravados, etc.);  

 

Se não indicada em qualquer outro documento, a escavação do terreno natural 

para a implementação da estrutura em solo reforçado deverá ser realizada em 

angulação máxima de 70 graus, em acordo com as características do solo, e em 

função de análises prévias de estabilidade, sendo a determinação do tempo 

máximo de exposição do talude e a necessidade ou não de bancadas, de 

responsabilidade do projetista responsável pela terraplanagem da obra; 

 



 

 

 

 

• DRAGAGEM DE LODO: 

 

Os serviços consistem na dragagem de material sedimentado na lagoa (lodo), 

promovendo-se a desidratação do mesmo através da acomodação em formas 

tubulares drenantes (Geobags). 

 

O serviço compreende em Fornecer, instalar e operar um conjunto de 

equipamentos e tubulações para dragagem, montado sobre plataforma flutuante, 

que permita a remoção dos resíduos de forma mecanizada do interior da lagoa, 

restringindo ao máximo o contato direto com os mesmos.  

 

A plataforma flutuante deve atender todas as normas de segurança, inclusive 

com bote salva vidas. Deve ser operada por no mínimo 02 operadores, vestidos 

com coletes salva vidas e outros equipamentos previstos nas normas de 

segurança Nrs. 

 

Ainda é de responsabilidade da executara, fornecer, instalar, operar e manter 

sistema de desaguamento com "bags" de geotecido, que promova a redução do 

volume do lodo 

 

 

• CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTENÇÃO EM FORMAS TÊXTEIS 

 

O sistema, consiste em Geoforma Geotêxtil, ou similar,  que apresentam 

dimensões pré-determinadas, que deverão ser preenchidas com Argamassas, 

de cimento e areia, sem a presença de cal, com a utilização de bombas de 

concreto p-30 ou similares, afim de que não se obtenha a segregação do material 

graúdo, quando do bombeamento, que neste tipo de material ocorreria com 

facilidade se fosse utilizado uma bomba projetora de maior bitola. 

As Geoformas indicadas para este serviço especifico são duas, uma para a corpo 

da estrutura e outra para a base, ambas são descritas a seguir: 

 



 

 

 

• GEOFORMAS TEXTIL TIPO SACO: 

 

A geoforma será confeccionada com tecido sintético de combinações 

poliméricas, com fios de alta tração, retorcidos e fibrilizados, de 1.200 dr, sendo 

os componentes do urdume e da trama compostos de PP(Polipropileno), PEPD 

(Polietileno de Baixa Densidade) de PA(Plástico) e que atendam as propriedades 

físicas TPRF-BR-ASTM-D-1910(indicadas no quadro I). 

Dispõe de uma válvula de enchimento localizada na parte da costura superior e 

deverá dispor de características auto-drenantes através de micro filtragem 

“unifluxo”. 

 

Quadro 01 

PROPRIEDADES  MÉTODO DO  URDUME TRAMA 

         TESTE 

______________________________________________________________________________________ 

Gramatura   ASTM-D-1910        165       165 

Resistência a tração kgf/cm  ASTM-D-1910  650 N/5 cm 700 n/5cm 

Alongamento a ruptura - %  ASTM-D-1682        15%       12% 

Pressão de ruptura – kgf/cm2  Mullem Burel Test.         24       36 

    ASTM-D-3788-80 a. 

Rasgamento trapezoidal – kgf ASTM-D-2283        26       30 

Puncionamento( D de furo ) mm Drop Text penetr.          22       12 

Coeficiente de permeabilidade em Falling Head        0,20       0,45 

( cm/a ) 20 º C   (75 mm até 25 mm)    

 

• GEOFORMA TEXTIL TIPO COLCHÃO: 

 

A GEOFORMA TÊXTIL TIPO COLCHÃO, prevista no projeto, terá 20 cm de 

espessura, constituem-se de 2 tecidos, sendo um superior e outro inferior, 

interligados entre si por sua costura de ponto corrente com fios de PP de 1200 

dr. Após moldado e enchido, deverá apresentar a espessura de 20 cm efetiva na 

parte central de sua geratriz inferior e superior e com características auto-

drenantes através de micro-filtragem “unifluxo”, para que não permita a fuga de 

colóides (nata de cimento) por sua trama e não concentre água no seu interior, 

garantindo assim a resistência mecânica da argamassa de moldagem. 

Propriedades físicas do tecido sintético dos módulos Geforma têxtil tipo colchão: 

 



 

 

 

 

 

Quadro 02 

PROPRIEDADES  MÉTODO DO URDUME  TRAMA  TESTE 

______________________________________________________________________________________ 

Gramatura   ASTM-D-1910         165        165 

Resistência a tração kgf/cm  ASTM-D-1910   650 N/5 cm  700 

n/5cm 

Alongamento a ruptura - %  ASTM-D-1682         15%        12% 

Pressão de ruptura – kgf/cm2  Mullem Burel Test.          24        36 

    ASTM-D-3788-80 a. 

Rasgamento trapezoidal – kgf ASTM-D-2283         26        30 

Puncionamento( D de furo ) mm Drop Text penetr.           22        12 

Coeficiente de permeabilidade em Falling Head         0,20        0,45 

( cm/a ) 20 º C   (75 mm até 25 mm)    

 

• ARGAMASSA COLOIDAL CONSUMO 250KG/M3: 

 

O material de enchimento para as geoformas será uma argamassa coloidal com 

consumo de 250kg de cimento por metro cúbico, que deverá ter abatimento entre 

12 e 18, para poder ser bombeada com bomba de argamassa. Deverá ser 

utilizado um aditivo plastificante, para que se consiga uma plasticidade suficiente 

para o bombeamento. 

 

 

3 – Processos Construtivos: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vale ressaltar que as etapas 2 e 3 indicadas no fluxograma acima, deverão ser 

executadas em paralelo, levando em consideração a necessidade/importância 

da impermeabilização da área onde haverá o desague de lodo. 

 

 

4 – Prazos de Execução: A execução dos trabalhos esta prevista para acontecer 

no prazo de 5 meses, conforme cronograma físico-financeiro apresentado 

abaixo: 

 

 

 

Sendo o que temos a apresentar, subscrevemo-nos. 

 

 

Curitiba, 08 de julho de 2021. 
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