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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente processo destina-se à orientação para a aquisição de matérias a serem 
instalados na contenção de taludes existentes nos lotes 01, 02 e 03 da Quadra G do 
Loteamento Popular Santa Rita. 
 O serviço de instalação ficará a cargo do Município através da Secretaria de Obras 
e/ou Planejamento. 
 Demais materiais necessários para a execução serão adquiridos através dos 
pregões de materiais existentes. 
 
1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 
 O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 
integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 
 Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do Projeto, 
com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
 
 

2 CONSIDERAÇÕES 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 A aquisição dos materiais justifica-se para atender as ações de estabilidade de parte 
da área do Loteamento Popular Santa Rita, previstas no Laudo de Perícia Multidisciplinar 
do Loteamento, elaborado pela equipe da empresa H.C. Fensterseifer & Cia Ltda – FCF 
Ambiental, em dezembro de 2017. Contrato n.º 091/2017, Dispensa de Licitação n.º 
040/2017. 
 No referido Laudo de Perícia, 4 categorias para minimização dos riscos de 
deslizamento de encostas foram propostas: 

- Implantação da Infraestrutura Urbana; 
- Execução de Sistema de Saneamento diferenciado; 
- Contenções; 
- Prevenções Legais; 

 Algumas ações já foram iniciadas e executadas em partes. As ações de Contenções, 
iniciou-se pela execução de bermas de proteção nos lotes 01, 02 e 03 da Quadra G. Porém 
as bermas serviram para diminuir as sobrecargas do talude existente, mas apresentam 
risco de deslizamento do solo. Para proteção e reforço da estrutura das mesmas, se faz 
necessário a instalação de materiais sintéticos e plantio de gramíneas. 
 Além das ações indicadas no Laudo de Perícia, buscou-se recomendação para 
instalação dos materiais sintéticos, tendo como resultado a implementação de Geomantas 
reforçadas com malha de aço. 



 

 

  
2.2 CONSIDERAÇÕES EXECUÇÃO 
 
 Definido o sistema de revestimento dos taludes das bermas existentes, foram 
solicitados orçamentos a empresas especializadas, levando em conta duas possibilidades:  

1. Fornecimento e instalação dos materiais necessários; 
2. Fornecimento do material necessário; ficando a cargo do Município realizar a 

instalação, com supervisão e orientação de técnicos do fornecedor; 
Resultou que a possibilidade 2 é mais economicamente viável, visto que a instalação 

não é considerada complexa, e o fornecedor da material assessora e orienta a correta 
execução dos serviços. 
 
 

3 MATERIAIS 

 
3.1 MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS 
 

3.1.1 GEOMANTA REFORÇADA PARA REVESTIMENTO DE TALUDES 

 
A GEOMANTA REFORÇADA é um geocomposto formado pela associação da malha 

hexagonal de dupla torção tipo 8x10, produzida a partir de arames de aço com baixo teor 
de carbono, de diâmetro 2,70 mm, revestidos com liga especial e adicionalmente revestidos 
com polímero especialmente desenvolvido para obras de engenharia e, uma geomanta 
verde flexível, tridimensional, que apresenta mais de 90% de vazios, fabricada a partir de 
filamentos grossos de polipropileno fundidos em todos os pontos de contato. 

A associação da geomanta e o reforço metálico, constituindo um geocomposto, per-
mite que estes elementos trabalhem juntos, conferindo à solução características de elevada 
capacidade antierosiva, com ótima resistência à tração. Por este motivo, é indicado, para 
situações onde existam taludes susceptíveis a processos erosivos, com grandes alturas e 
inclinações acentuadas, pois agrega as vantagens de uma a geomanta a um elemento de 
reforço. A GEOMANTA REFORÇADA deverá ser produzida com materiais, cuja composi-
ção e quantidades respeitam as normas ABNT NBR 8964, e EN 10223-3 (item 6.7.2), tendo 
assim, garantidas suas propriedades de resistência, durabilidade e desempenho, ao longo 
da vida útil das estruturas em que são empregadas. Esta maior resistência e desempenho, 
permitem garantir resultados em ensaios qualitativos, tais como: o de Névoa Salina (EN-
ISO 9227), com tempo de exposição ≥ 2000hs e, o Kesternich (EN ISO 6988), com resis-
tência à oxidação ≥ a 56 ciclos. 

O revestimento polimérico deve atender às exigências das normas ABNT NBR 8964. 
Para a união dos painéis das GEOMANTAS REFORÇADAS serão necessários dis-

positivos contínuos de conexão, estes deverão ser produzidos com o mesmo tipo de aço e 
proteção utilizados para a fabricação das malhas das GEOMANTAS REFORÇADAS. 
 
Especificações Técnicas da Geomanta Reforçada: 
- Peso específico do polímero (ASTM D792): 900 kg/m³ 
- Gramatura da geomanta (ABNT NBR ISO 9864 / ASTM D5261): >=450 g/m² 
- Resistência à tração da malha hexagonal (EN 10223-3 item 9.3): 50 kN/m 



 

 

- Resistência da conexão na borda das malhas: 34 kN/m 

- Embalagem: Bobinas 

- Dimensões: 2 x 25 m 
 

 
* foto ilustrativa Geomanta  

* foto ilustrativa instalação 

 

 
3.1.2 DISPOSITIVOS CONTÍNUOS DE CONEXÃO 

  
Material necessário para união dos painéis das Geomantas Reforçadas. 
Propriedades Físicas do material: Arame de aço com baixo teor de carbono, reves-

tido com liga especial, cuja composição e quantidade respeitam às normas NBR 8964 e EN 
10223-3. Estes arames deverão receber ainda a proteção adicional de uma camada de 
polímero que respeita as normas NBR 8964 e EN 10223-3. 
 
Especificações Técnicas: 
- Diâmetro nominal: 2,2 mm 

- Tensão de ruptura média: 35 a 50 kg/mm² 
- Quantidade mínima de revestimento: 230 g/m² 
 
 
3.2 SUPORTE 

  
 A empresa que fornecer os materiais deverá também: 
 
 - Fornecer assessoria técnica, no local da obra, de engenheiros, sempre que 
solicitado e combinado previamente (Município – Fornecedor), com o objetivo de auxiliar na 
correta instalação dos produtos e otimizar a produtividade durante a execução; 
 - Fornecer assessoria pós-instalação, para acompanhamento do comportamento 
dos materiais quando necessário e combinado previamente entre as partes (Município – 
Fornecedor); 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 EXECUÇÃO 

  
 Execução a ser realizada por conta do Município. 
 
1. Realizar limpeza e regularização do 
talude com equipamento adequado, a fim 
de se obter uma superfície uniforme. 

 

2. No topo do talude, abrir uma canaleta, 
de aproximadamente 30x30cm para 
ancoragem da Geomanta Reforçada. 

 
  
 
 
3. Fixar a Geomanta Reforçada no fundo da 
canaleta, com o auxílio de grampos 
espaçados a cada 2 metros e, em seguida, 
repor o solo retirado compactando-o. 

 

4. Concluída a ancoragem da Geomanta 
Reforçada, desenrole-a sobre o talude. As 
mantas deverão ser colocadas lado a lado. 
Fixe as Geomantas ao talude utilizando 
grampos de aço. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5. Os grampos deverão ser distribuídos em 
função da inclinação do talude, 
obedecendo o critério abaixo. 
 

 

6. A ligação das telas se dá através de 
amarração com o arame de conexão, 
alternando voltas simples e duplas a cada 
malha. 

 
 

 
 
 
7. Semeadura manual 
Proceder a semeadura sobre a Geomanta 
utilizando um coquetel de sementes 
devidamente preparado. Aplicar sobre a 
Geomanta uma camada de cobertura de 
solo fértil, de aproximadamente 5cm, a fim 
de criar um ambiente favorável ao 
desenvolvimento da vegetação. 

 
 

 
 
3.4 PROJETO 

  
 Anexo está uma Prancha com o detalhamento de execução e instalação da 
contenção dos taludes utilizando os materiais adquiridos. 
 
 



 

 

4 LOCAL DE INSTALAÇÃO 

 
A seguir segue fotos do local de instalação e execução de proteção e reforço do 

talude. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

5 Considerações Finais 

 
 A obra quando concluída, deverá ser limpa, livre de sobras de construção, entulhos. 
  

 

Serafina Corrêa, 11 de Julho de 2019. 
 

 

 

 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 
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Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30%
TAXA DE RISCO R 0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
TAXA DE LUCRO L 3,50%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 2,50%
CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 13,84%
BDI RESULTANTE 13,84%

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%
2,50%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Data:

ART/RRT: 

 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras)

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Nome: Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA/CAU: CREA RS 146.422

Observações: 
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