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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Microdrenagem na Estrada Vicinal Cantagalo-Áreas 

Local: Bairros Cantagalo e Áreas 

Valor Financiado FEHIDRO: R$ 300.635,68 

Valor de Contrapartida da Prefeitura: R$ 6.135,69 

Valor Total: R$ 306.771,37 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 
O município de São Bento do Sapucaí possui hoje a população de aproximadamente 

10.462 habitantes, sendo que 60% desta vivem na zona rural. 
A presente obra visa dotar a população dos bairros Cantagalo e Áreas de acessibilidade, 

visando elevar a qualidade de vida dos habitantes da localidade. 
A topografia é acentuada (montanhosa, e diversos córregos) e as estradas necessitam 

de reparos, devido a condução inadequada das chuvas, que causam erosão e o assoreamento dos 
corpos de água existentes. 
 
 

2. OBJETIVO: 
Adequada captação (coleta) das águas pluviais na estrada da comunidade rural na sub-

bacia do Ribeirão do Cantagalo e de Áreas, evitando assim o cascalhamento da estrada e 
consequente assoreamento. 
 
 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Implantar caixas de captação, tubulação subterrânea e dissipadores de energia 

hidráulica ao longo da estrada.  
 
 
 

3. JUSTIFICATIVA: 
Redução do processo erosivo da estrada de acesso aos bairros Cantagalo e Áreas, 

evitando a formação de novas valas e voçorocas ou a acentuação já existentes. Com este 
procedimento evita o freqüente cascalhamento da estrada, permitindo a distribuição mais 
homogênea da enxurrada pluvial ao longo da estrada, minimizando as conseqüências do processo 
erosivo e de assoreamento sobre os abundantes corpos d´águas formados ao longo das estradas, 
preservando assim o caminho natural, o volume hidrológico, não necessitando portanto 
posteriormente de intervenção mecânica (escavadeiras hidráulicas) para a recuperação na largura 
da calha e profundidade do leito. 
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4. METODOLOGIA E CUSTOS: 
 

4.1 - TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Será executada a escavação mecânica e manual de valas até 2,00 m de profundidade e 

largura de 0,85 m, colocação no berço com brita na altura de 0,10 m, assentamento de tubo de 
concreto simples no diâmetro de, 0,80cm, rejuntamento das bolsas de encaixe e após reaterro 
mecanicamente compactado. 
 

4.2 - CAIXA DE CAPTAÇÃO 
Será executada a locação conforme definido em projeto executivo, escavação de terra até a 

profundidade de 2,00m, concreto de piso Fck = 30 mpa na espessura de 8 cm, alvenaria de bloco 
de 15cm preenchidos com concreto de fck 30 mpa, revestimento interno com argamassa de areia 
e cimento, tampa de concreto armado com ferro CA-50, concreto Fck = 30 mpa na espessura de 8 
cm. 
 

4.3 - ESCADAS HIDRÁULICAS 
Escada hidráulica: Será executada a escavação de terra até a profundidade de 2,00 m, 

concreto armado para piso e degraus em concreto com Fck = 30 Mpa na espessura de 8 cm, com 
lateral também em concreto com as mesmas especificações acima. 
 
 

4.4 - MUROS ALA  
Será executada a escavação de terra até a profundidade de 2,00 m, concreto armado 

com Fck = 30 Mpa, com as especificações conforme o desenho, com lateral também em concreto. 
 
 

4.5 - CANALETA DE CONCRETO 
Será executado ao longo da estrada, a pontos a serem determinados pela fiscalização, 

em um montante conforme a planilha, sempre junto as captações. As canaletas serão tipo ½ cana 
com diâmetro de 0,60m. 

 
 
 
 
 

 
São Bento do Sapucaí, 31 de Agosto de 2015. 
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