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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
Localização: Anita Garibaldi - SC 
Obra: Construção de Praça de Lazer na Comunidade Lagoa da Estiva  
Endereço: SC-390 
Data: 28/11/2019 
Processo nº: SEF 5223/2019       Proposta: 22363    Programa: 2019008120    Secretaria de Estado da Infraestrutura 

 
 

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

composta por caixas de captação com grelha.  
Não foi realizado teste de infiltração. 
A velocidade de escoamento nas tubulações se dará numa vazão de 95,0% (0,95 x 
Considera-se para efeito de captação, um tempo de concentração de chuva em torno de 10,00 minutos. 

 
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 
danificá-los. É obrigação do executante a responsabilidade dessa conservação. 

 

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. 

 
04)     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

O volume de corte igual a 17,20m³, será aproveitado para o aterro. Quanto ao aterro será importado 
material externo por conta do executante. O material de aterro deverá ser de boa qualidade, isento de 
orgânicos. 
 

05) INFRAESTRUTURA 
A infraestrutura contará com vigas em concreto armado nos quatro lados, sendo nos lados A e B uma viga de 
dimensões 15x30cm node será ancorado o alambrado e nos lados C e D vigas de contenção, devido o 
desnível do terreno, onde também será ancorado o alambrado. As vigas de contenção terão dimensões 
variáveis e sob estas será executado estacas-trado em concreto armado de diâmetro 20cm e profundidade 
mínima de 2,0 metros. 

 
06)   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 e imediatamente receber aterro compactado.  

 
07)   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

A infraestrutura será composta por 4 postes de aço cônico, reto, engastado com 9,0m de altura. Será 
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utilizado 4 suportes simples de 1 pétala. 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. 

 
08)   PASSEIOS: 

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. 
 

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. 
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 transitasse 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. 
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09) DRENAGEM PLUVIAL 
Nas áreas de grama não haverá drenagem por ser uma área pequena tendo o objetivo de manter esta área 
irrigada. Nos passeios terão caixas de captação niveladas com o paver, sendo as águas conduzidas por 
tubos de PVC de 200mm para fora da área. No parque será implantada uma vala de drenagem em 
diagonal com duto de 100mm, próprio para drenagem, e enchimento com brita 2 coberta com manta 
geotêxtil (Bidim). As águas serão conduzidas para fora da praça e lançadas em uma vala natural ao 
fundo do terreno.    
 

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 da espécie Coqueiro com 9 unidades com altura mínima de 4,0 metros. 

 
11)  PARQUE 

O parque será constituído por brinquedos de ferro do tipo: balanço triplo, gangorra tripla, escorregador 
individual, gira-gira e trepa-trepa. Terá também bancos de madeira e lixeira metálica simples, tudo 
conforme projeto e orçamento. 
O piso do parque será em areia média numa camada de 7cm sobre o aterro compactado. 

 
12)  ALAMBRADO 

Compõem-se de colunas em tubos metálicos de 3”, com costura, parede de espessura igual 3,35mm com 
altura de 1m livre. O fechamento será em quadro de cantoneira laminada de 1/8”x1” com tela 
galvanizada tipo soldada, malha 5x15cm e fio 2,7mm. As colunas e quadros serão pintados com tinta 
anticorrosiva e tinta de acabamento em esmalte sintético na cor verde escuro, já a tela será na cor natural. 

 
13)  SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 

A obra deverá ser mantida limpa permanentemente. 
A faixa de pedestre será pintada na cor branco com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com  
Microesferas de vidro.  

 
14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
1) Em termos ambientais a obra é viável. 
2) A Empresa contratada deverá manter diário de obra de execução atualizado assinado por ambos, 
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. 

 

 

 

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


