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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Localização: Anita Garibaldi - SC 
Obra: Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva  
Endereço: Rua Aluisio Guimarães  -  Centro 
Área de intervenção: 5.876,57 m2  

 
 

01) CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO PROJETO: 
A infraestrutura conta com pavimentação em paver nas áreas de passeio, com sistema de drenagem em 

toda a área dos 5.876,57m², composta por caixas de captação com boca de lobo e caixas com grelha. A área 
de intervenção tem uma bacia hidrográfica pequena, entretanto foi considerado, para fins de 
dimensionamento uma área de 1.000m² para cada caixa com boca de lobo, 100,00 mm/dia a intensidade de 
precipitação pluviométrica e período de retorno de 10 (dez) anos. 

Não foi realizado teste de infiltração. 
A velocidade de escoamento nas tubulações se dará numa vazão de 95,0% (0,95 x 
O tempo de concentração da chuva será em torno de 10,00 minutos. 
Os materiais grosseiros serão retirados através das caixas boca de lobo que terão tampas removíveis e no 

nível do ponto das calçadas e meio-fio. 
Os coletores de água terão velocidade mínima de 0,046 m/s e velocidade máxima de 0,186m/s; a 

capacidade de engolimento das bocas de lobo é de 65 l/s, considerando as inclinações possíveis entre as 
caixas. 

 
02) CONDIÇÕES GERAIS: 

a) Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 
b) A camada dos pavers pré-moldados na construção dos passeios, só deve ser executada quando a     

camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 
c) A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da 

execução do pavimento em pavers. 
d) Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com paver, os serviços devem ser 

protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam 
danifica-los. É Obrigação do executante a responsabilidade dessa conservação. 

e) A drenagem se dará da seguinte forma: 
 A área do parque infantil conta com uma vala de drenagem longitudinal, conectada a uma 

caixa de passagem com boca de lobo, sendo que deve ser respeitado o caimento na sub-
base, camada inferior a base de areia. 

 A quadra de areia também conta com uma vala de drenagem nos mesmos moldes da área do 
parque. 

 Nos passeios em torno da quadra de areia, possui caixas de captação de água pluvial com 
grelha, todas conectadas em caixas de passagem com boca de lobo.  

 

03) ESTUDOS TOPOGRÁFICOS: Os estudos topográficos para a elaboração do projeto, foram 
realizados com equipamento de precisão, Estação Total, de maneira a aproveitar tanto quanto possível à 
plataforma existente bem como o cuidado com a drenagem pluvial de toda a área de intervenção. 
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04) DRENAGEM PLUVIAL 
Toda a área de intervenção será composta por drenagem pluvial. Terá uma rede de Ø400mm em 

tubo de concreto com caixas tipo boca de lobo, uma rede em tubo de PVC de Ø200mm com caixas em 
PVC com grelha e ligadas a rede de Ø400mm e para condução das águas da área de intervenção até o 
rio será construído uma rede em tubo de concreto de Ø600mm. Também será construído 3 caixas de 
dimensões 1,60x1,60m na rede de tubo existente para ligação de algumas redes e ampliação futura de 
novas redes. No eixo longitudinal da área do parque infantil será construído uma vala de drenagem 
conforme projeto. 

 
05)   MEIO-FIO:  

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x1,00x0,30)m com fck=20,0 Mpa ( 
No mínimo), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, 
no mínimo receber imediatamente aterro compactado. Os meios-fios junto às bocas de lobo serão 
rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia média, num traço mínimo de 1:5. Os meios-fios nos 
acessos de pedestres, deverão ser rebaixados numa largura mínima de projeto. 

 
06)  QUADRA DE AREIA 

  Será realizado uma vala de drenagem no sentido logitudinal, de modo que toda a área da quadra 
conduza as águas para a mesma, de acordo com projeto de drenagem. A areia aplicada deverá ser lavada, 
de granulometria média, contida na área da quadra por meio-fio, conforme desenho. 

  
07) SINALIZAÇÃO DE TRANSITO: 

Placas: Em chapa preta nº 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo eletrolítico a pó e 
curadas a uma temperatura de 200º C. 
As placas na face principal com fundo refletorizado com partícula Grau Técnico (GT) e as legendas 
confeccionadas também com película GRT, totalmente refletiva. 
As colunas de fixação das placas, com tubo aço galvanizado c/costura DIN 2440/NBR 5580 classe média 
Ø 2,0” (50mm) e=3,65mm – 5,10 Kg/m e as respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos 
passantes. 

 
08)   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

A infraestrutura será composta por 9 postes de aço cônico, reto, engastado com 9,0m de altura. Será 
utilizado 9 suportes, sendo 5 de 4 pétalas e 4 de 2 pétalas. As luminárias serão do tipo LED com 
fotocélula.  

Os eletrodutos serão do tipo mangueira corrugada de 1.1/2”, enterradas a 40cm de profundidade 
com areia e fita de identificação de elétrica. 

Os cabos serão do tipo unipolar de 4mm², Sintenax, de 1KV. 
O poste “padrão de entrada” deverá ser de acordo com as normas da Celesc. 

 
09)   REVETIMENTOS DE CALÇADAS: 

 
Serviços preliminares: 
Promover o nivelamento do aterro para receber o pó de brita para assentamento do paver.  
 
Piso tátil e paver:  
O piso direcional será utilizado como linha-guia identificável ou como guia de caminhamento nos 
passeios enquanto o piso alerta será utilizado para identificar os riscos permanentes, mudança de direção 
etc, conforme NBR e projeto em anexo. 
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Pavimentação com Paver: 
Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de 
revestimentos com blocos de concreto sobre colchão de pó de pedra. 
Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 
9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade. 
Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto homogêneo e 
compacto. 
Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas 
que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. 
Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de 
fabricação. 
Deverá ser empregada areia regular para o rejuntamento das peças. 

 
Execução: 
Preparação do subleito:  

A base deve ser nivelada de modo que fique com o nível de projeto. Caso o terreno esteja abaixo do 
nível de projeto, será necessário preencher e ser bem compactado, se possível com um rolo 
compactador, “sapo” ou placa vibratória. 
Confinamento:  
Os pavers precisam estar travados em suas laterais, portanto, de um lado terá meio-fio e de outro uma 
linha de meio-fio pré-moldado para a contenção dos pavers, conforme projeto. 
A sub-base será em brita graduada, compactada mecanicamente na espessura conforme projeto. 

 
Assentamento dos blocos: 

Os pavers serão assentados em um colchão de pó de brita espalhado, nivelado (não compactado) 
com régua de madeira na espessura de 4,0 cm, devem ser colocados sobre a base um após o outro, todos 
muito bem encostados de modo que fiquem todos da mesma altura. Para isso é necessário o uso de um 
martelo de borracha para poder firmar os blocos sem machucar os mesmos. É recomendado que 
durante o assentamento se transite somente sobre os pavers já instalados e nunca sobre a sua base. A 
colocação dos pavers deve sempre feita a partir do nível mais baixo do terreno (nunca de cima para 
baixo). 
Acabamentos nas laterais:  

Como os pavers têm um tamanho padrão, normalmente nas laterais há necessidade de recortes para 
que eles fiquem bem encostados (travados) contra os meios fios. Para isso, é preciso que seja medido o 
tamanho necessário que falta e recortado com uma serra mármore. 
O rejuntamento das peças será feito com areia media, com compactação final, dando o intertravamento 
necessário. Ao final será retirado o excesso de areia com uma vassoura. 

 
10) AJARDINAMENTO 

O plantio de grama deverá ser feito em leiva, com devido nivelamento do solo com material isento 
de pedra. 

As árvores plantadas serão das espécies Coqueiro e Alfeneiro, sendo 4 unidades de coqueiro e 5 
unidades de Alfeneiro, ambas com altura de 4,0 metros. 
 

  
11) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
1) Em termos ambientais a obra é viável. 
2) A Empresa contratada deve manter diário de obra de execução atualizado assinado por ambos, 
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empresa e fiscal, sendo item obrigatório para liberação dos pagamentos dos boletins de medição. 
3) O Profissional responsável pela Fiscalização da obra deve elaborar e manter atualizado um Relatório 
Fotográfico caracterizando cada etapa da obra, para fins de comprovação dos serviços realizados e que os 
mesmos foram executados conforme projeto e Memorial Descritivo. 
4) Quando do fornecimento das peças em concreto a empresa deverá apresentar “Laudo Técnico” de 
Fabricação e Controle de Qualidade de artefatos de cimento referente aos pavers e meios-fios utilizados na 
pavimentação. 

 

Lages, 21 de julho de 2020. 

 

----------------------------------------- ---------------------------------------------- 
             Prefeito Municipal.                  Eng. James André Clauberg. 
           João Cidinei da Silva                                                    Crea 45.160-6 
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