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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC 

OBRA: Revitalização de praça pública 

LOCAL: Rua Araucária, Campina da Alegria - Vargem Bonita- SC  

ÁREA: 6.402,00 m² 

 

1 MATERIAIS E EXECUÇÃO  

 

O presente memorial tem a finalidade de especificar e orientar os serviços a serem 

realizados, de maneira criteriosa qualificar os materiais e equipamentos para a execução 

da obra, bem como direcionar os trabalhos através das normas a serem observadas, desde 

o início das atividades até a conclusão de todos os serviços previstos neste memorial.  

O projeto tem característica de obra pública, podendo ser classificado como praça 

de lazer. Todos os materiais a serem empregados na execução da obra serão de boa 

qualidade, novos, fornecidos pela contratada.  

Os materiais empregados bem como os serviços prestados deverão atender as 

exigências mínimas de qualidade, durabilidade e métodos apropriados de instalação 

prescritos pelas normas técnicas pertinentes a cada um deles, enquadradas nas normas da 

ABNT.  

Todos os serviços deverão seguir as especificações deste memorial descritivo e 

dos projetos fornecidos pela contratada, dando início a obra após serem devidamente 

aprovados pelo DENIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) e pela 

prefeitura municipal, através do Alvará de Construção da obra.   

 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 

Para iniciar os serviços, deverá ser providenciada toda documentação para 

legalização da obra. Abaixo a relação de documentos necessários para o início da obra: 

 

a) Alvará de Construção; 

b) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

c) Placa da Obra (com identificação do responsável técnico); 

d) Reprodução das Plantas; 
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e) Pagamentos de taxas de todos os procedimentos acima citados.  

 

O início das atividades se dará pela limpeza da área destinada à execução da obra, 

deixando o local plenamente limpo para o início dos trabalhos, sendo removido toda a 

calçada e meio fio existente. As plantas existentes devem permanecer, bem como o ponto 

de ônibus e a quadra de areia. Este serviço de demolição e remoção de entulhos será 

executado pela prefeitura municipal.  

 

1.1.1 LOCAÇÃO DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

Após a limpeza do local deverá ser feita a locação da obra, para que possa ser 

demarcado os locais onde haverá meio fio, bem como os locais onde deverá ocorrer a 

regularização do terreno, sendo feita a remoção ou adição de solo. Caso alguma vegetação 

existente esteja alocada no local onde deverá ser executada a calçada, esta deverá ser 

relocada tomando todos os cuidados.  

Somente após a execução dos canteiros deverá ser avaliada a necessidade de 

adicionar mais solo nestes. Todos os serviços de movimentação de solo ficarão a cargo 

da prefeitura municipal.  

 

1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

  

Quando finalizados os serviços de terra, deverão ser feitas as instalações elétricas 

para posteriormente ocorrer a instalação dos postes de pedestres, a instalação dos letreiros 

luminosos e dos refletores. As instalações deverão ser realizadas com eletrodutos 

específicos para serem enterrados no solo, com exceção dos eletrodutos que devem passar 

dentro da parede de alvenaria. A posição de cada elemento deve seguir o disposto no 

projeto arquitetônico. 

 

1.3 MEIO FIO   

  

Deverá ser executado meio fio em concreto moldado in loco, em todo o perímetro 

da quadra em que a praça está localizada, sendo que este meio fio deve ser executado em 

ambas as laterais do passeio. Deve-se atentar para os locais onde o meio fio deve ser 

rebaixado para o acesso dos pedestres, ou seja, nos pontos de travessia onde possui faixa 
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de travessia de pedestres. Deve-se preservar também os dois espaços destinados a 

estacionamento de veículos que que serão mantidos.  

Deve ser executado meio fio em todo o perímetro dos passeios que formam a 

circulação da praça, inclusive entorno do playground. O passeio público utilizará o meio 

fio do seu lado interno como guia de balizamento, portanto para estar dentro das normas 

de acessibilidade da norma NBR 9150 (ABNT, 2015) é necessário que o meio fio se 

sobressaia 5,0 cm da calçada.   

 

1.4 PASSEIO PÚBLICO 

 

O passeio entorno de todo o perímetro da quadra em questão, deverá ser executado 

em concreto armado com malha de aço. Para a preparação da base o solo deve estar 

nivelado possuindo inclinação transversal de 2% e longitudinal de no máximo 8,33%, em 

seguida deverá ser disposta uma camada de 5,0 cm de brita nº 02. Em seguida toda a 

camada de brita deverá ser coberta por uma lona plástica preta  

Sobre a lona deverá ser disposta uma malha de aço CA60 de 4,2 mm de diâmetro 

e malha 10x10 cm, com o objetivo de evitar futuras patologias. Em seguida deverá ser 

realizada a concretagem com concreto usinado 20 Mpa, deve-se planejar a área a ser 

concretada com antecedência, pois o lançamento deve ser contínuo sem nenhuma parada 

até atingir a concretagem total da área planejada.  

O lançamento do concreto deve ser o mais próximo possível da base da calçada, 

afim de evitar a segregação. Após o lançamento do coreto o mesmo deve ser adensado 

com uma régua vibratória. É no momento da concretagem que é preciso atentar-se para a 

instalação dos suportes em aço galvanizado das placas e lixeiras que devem ser instalados 

na faixa de serviço, ou seja, nos 60 cm da borda externa da calçada.  

Em rebaixos de travessias a execução no acabamento em concreto deve seguir o 

mesmo procedimento adotado nos passeios. 

No dia seguinte a concretagem, devem ser executadas as juntas de dilatação, a fim 

de evitar a fissuração do concreto. Essas juntas devem ser executadas a cada 2,5 m com 

o auxílio de uma serra circular de corte com disco para concreto.  A espessura do corte 

deve ser de 3 mm e a profundidade de 40 mm, o preenchimento do vão será a primeira 

camada de 2,5cm de tarucel e para finalizar 1,5cm com material selante elástico. 

Para os locais que se farão necessário a sinalização tátil e alerta, serão utilizadas 

lajotas de concreto pré-moldadas nas dimensões de 45 x 45cm, na cor vermelha. Após a 
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secagem do concreto dos passeios, com um disco de corte para concreto serão cortadas 

os locais onde serão instalados os pisos táteis, a profundidade de corte será de 3,5 cm. As 

lajotas deverão ser fixadas com argamassa colante com 1,5cm de espessura na posição 

indicada em projeto. A disposição das lajotas nos locais necessários deverá seguir as 

diretrizes da NBR 9050 (ABNT, 2015). 

 

1.5 MOBILIÁRIO URBANO   

  

Deverão ser executados retangulares, dispostos ao longo dos passeios conforme 

indica o projeto arquitetônico. Esses bancos devem ser retangulares e possuir 4,0 x 0,5 x 

0,45 (CxLxH). Além dos bancos retangulares deverão ser executados dois bancos em 

formato circular na área denominada playground, com as mesmas dimensões dos bancos 

citados acima, porém sua curvatura deve acompanhar o limite do piso do playground.  

 Todos os bancos deverão ser em concreto, e como acabamento final deverão 

receber lixamento para maior conforto dos usuários. 

 

1.6 PREPARAÇÃO DA BASE PARA RECEBIMENTO DOS PAVERS 

  

Para receber o pavimento de paver, deverá ser disposta uma camada de pó de 

pedra de 5,0 cm de espessura. Esta camada deverá ser espalhada e compactada ficando 

perfeitamente nivelada, e respeitando a inclinação transversal de 2%.  

Após espalhar a camada de pó de pedra não se deve permitir acesso ou trafego 

sobre esta camada, de modo que possa interferir no correto nivelamento desta. 

Recomenda-se, portanto, que ao dispor a camada de pó de pedra, a mesma seja espalhada 

e compactada em uma pequena extensão, para que logo em seguida sejam dispostos os 

pavers, repetindo este ciclo até finalizar a calçada.   

 

1.7 ASSENTAMENTO DOS PAVERS   

  

Devem ser utilizados pavers de concreto com espessura mínima de 6 cm e 

resistência de no mínimo 35 MPa. Sendo observadas as cores indicadas no projeto 

(vermelho, marrom e grafite). A paginação dos pavers deve seguir o projeto arquitetônico 

das calçadas, atentando-se para o fato que serão utilizadas 3 cores, sendo que uma delas 
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fará somente o contorno do passeio. A inclinação transversal deve ser de no máximo 2%, 

enquanto a inclinação longitudinal deve ser de 8,33%.  

Após a colocação dos pavers deve ser disposta uma camada de areia sobre toda a 

calçada, esta areia deve ser esparramada de modo que entre nas juntas dos pavers, fazendo 

com que ocorra um maior travamento entre as peças.   

 

1.8 ESPAÇO DESTINADO AO PLAYGROND 

 

Conforme pode ser observado no projeto, há uma área circular destinada ao 

playground, sendo que os brinquedos existentes devem ser mantidos. Nesta área o piso 

deverá ser do tipo emborrachado para evitar acidentes durante o lazer das crianças.  

Para a preparação da base deste piso, é necessário aprofundar o solo para que seja 

feito um contra piso de 5,0 cm de espessura, deverá haver caimento no piso de no mínimo 

1,0 %, podendo ser direcionado para dois lados.  

Após a cura do contra piso poderá ser executado o piso emborrachado monolítico 

na cor vermelha, que se trata de um material feito a partir de borracha reciclável, a 

espessura do piso para este caso deve ser de no mínimo 50 mm, e sua execução deve ser 

realizada por profissional habilitado. O meio fio ao entorno do piso emborrachado deve 

ter altura ligeiramente superior ao nível do piso, para que este consiga segurar o piso. 

 

1.9 MURETAS DE IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE  

 

Deverá ser executada uma mureta para identificação da comunidade, posicionada 

conforme indica o projeto. Essa mureta de identificação deverá ser feita em tijolo 

cerâmico maciço, com altura de 1,5 m.  

Para a sustentação desta mureta, deverá ser executada uma sapata corrida em 

concreto armado, para que sobre este elemento estrutural seja erguida a parede. 

Deverão ser construídos dois pilares de concreto armado, com cunho 

arquitetônico, mas que também servirão como suporte da mureta em tijolo maciço. Estes 

pilares deverão ser revestidos com tijolo maciço em todas as suas faces.  

Devido à altura dessas muretas recomenda-se que sejam feitos reforços internos 

com aço (Ø10,0 mm) e grout, sendo colocada uma barra de aço a cada metro e preenchido 

com grout. Para executar este reforço, os tijolos maciços deverão ser perfurados com 

equipamento que seja capaz de realizar a abertura sem danificar o elemento.  
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1.10 POSTES  

 

Ao finalizar a execução dos passeios devem ser instalados os postes de passeio, 

seguindo as instalações já pré-estabelecida.  

 

1.11 LETREIRO  

 

Na mureta de identificação da comunidade deverá ser colocado um letreiro com o 

nome “Campina da Alegria” em caixa alta, com letras individualizadas e com iluminação 

de acendimento automático com fotocélula.  

 

Vargem Bonita, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

   

MORGANA ADADA 
Arquiteta e Urbanista 

CAU/SC – A124129-0 
 

 RICARDO CAMARA 
Engenheiro Civil 

CREA/SC – 122293-3 
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