
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Execução de passeio público nas laterais da Rua de acesso ao Ginásio Pe.Urbano.  

Área: 197,00 m² 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista- RS  

CNPJ: 94.704.061/0001-83     Tel: (54) 3360-3000 

 

1. OBJETIVO 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo descrever todos os serviços e materiais 
a serem utilizados na execução de dois passeios públicos com faixa de serviço nas laterais da rua de 
acesso ao ginásio Pe. Urbano Maldaner.  

A empresa contratada para realizar a obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e no caso 
de divergências em relação aos mesmos, a empresa deverá pleitear e receber oficialmente o aceite 
das alterações a serem procedidas, sob pena de não serem reconhecidas e nem serem pagas pelo 
Município. 

O local a receber a calçada deverá ser devidamente sinalizado e isolado se necessário a fim de 
manter a integridade do grande fluxo de funcionários e munícipes que frequentam o local 
diariamente. 

Considerando-se que os serviços de construção serão executados em áreas públicas e de grande 
fluxo de pessoas justifica-se proporcionar o mínimo de transtorno possível, devendo-se sempre, 
procurar concluí-los rapidamente. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO DA OBRA 

Alguns trechos do local onde serão feitas as calçadas já possuem uma pavimentação existente, 
uma parte do trecho feita em argamassa outra em pedra basalto; esses trechos existentes serão 
totalmente demolidos; os dejetos dessa demolição poderão ser usados em forma de aterro ou 
descartados em local apropriado. 

 

3. CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MEIO FIO E CONTENÇÃO 

Como o alinhamento do meio fio precisará ser reajustado devido a calçada do entorno da praça 
estar desalinhada será necessário fazer a execução de novo meio fio de concreto no entroncamento 
esquerdo do acesso com a Rua Jacob Wagner Sobrinho, conforme projeto. Para isso o asfalto deverá 
ser cortado com disco de corte e removido para o assentamento do meio fio. 



 

 

 

 

 

 

O restante dos meios-fios serão substituído para manter a uniformidade e padrão construtivo, os 
mesmos serão removidos manualmente e destinados a secretaria de obras.  

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado com as medidas 100 x 15 x 13 x 30 cm (largura, 
base inferior, base superior e altura) espaçados em aproximadamente 1cm e com as uniões 
preenchidas com argamassa.    

No alinhamento interno das calçadas e nos locais onde serão feitas as faixas de serviço será feita 
uma contenção para o travamento do paver. A contenção será feita in loco em concreto de fck 15 
Mpa, com as dimensões de 10 x 12 cm. 

No trecho localizado desde o pátio do ginásio, até o muro da academia (27 m) será colocado 
meio fio pré-moldado na parte de trás da calçada a exemplo do que foi executado recentemente na 
rua Felipe Werlang. 

 

4. READEQUAÇÃO DA BOCA DE LOBO 

Para atender o alinhamento do meio fio do contorno da praça municipal o passeio público será 
realinhado, para isto será feito o fechamento de uma boca de lobo existente que está localizada em 
um trecho da via localizado em planta, onde sobre esta agora será executado passeio público. O 
fechamento deverá ser feito com uma chapa de concreto armado de 60x60cm com 5 cm de espessura 
armada com barras de ferro de 8mm formando uma malha de 12 cm. A grelha metálica da boca de 
lobo existente deverá ser removida e o asfalto deverá ser cortado e ajustado para o assentamento da 
chapa em concreto armado. 

Essa boca de lobo que será fechada com a tampa de concreto deverá ser ligada a uma nova 
captação de água, para isso será executada ao lado do alinhamento do novo meio fio uma caixa de 
alvenaria, esta caixa deverá desaguar na boca de lobo que foi isolada conforme desenho em planta.  

A nova caixa deverá ser de alvenaria de tijolos maciços assentes com argamassa e revestida com 
chapisco e massa única. A caixa deverá apresentar dimensões internas de 50 x 70cm e altura de 
40cm. No fundo da caixa antes do assentamento dos tijolos deverá ser executado um lastro de 
concreto de 5 cm de espessura. Sobre a caixa de inspeção deverá ser fixada uma grelha metálica 
encaixada em uma cantoneira que contorne o perímetro da caixa. 

 

5. MURO DE CONTENÇÃO 

O muro existente em pedras de basalto que atualmente faz divisa com a calçada existente será 
demolido. O mesmo está cedendo e muitas pedras estão soltas. Para atender os 3,00 metros de 
calçada um novo muro será executado em alvenaria de tijolos maciços revestida com chapisco e 
massa-única e pintada com fundo selador em tinta acrílica. 



 

 

 

 

 

 

Esse muro terá 85cm de altura em seu ponto mais alto e chegará ao nível da calçada que dá 
acessa a academia publica ao ar livre. 

 

6. COLOCAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO 

O passeio terá seu início na intersecção da rua de acesso ao ginásio de esportes Pe. Urbano 
Maldaner com a Av. Jacob Wagner sobrinho ao lado da praça municipal, e seu final na entrada do 
pátio do ginásio.  

A calçada que faz divisa com a praça terá 3,00m de largura e contara com alguns trechos de faixa 
de serviço identificados em planta baixa. A calçada do outro lado da rua será de 2,00 metros de 
largura exceto em alguns pontos com garagem indicados na planta baixa, a mesma também contará 
com faixa de serviço indicada em planta. A faixa de serviço terá largura de 70 cm incluindo o meio 
fio e será feita em locais que não irão comprometer acessos a garagem e acessos de residências. Será 
plantado grama do tipo esmeralda nessas faixas de serviço. 

1.1 PREPARAÇÃO DO SOLO 

O solo que receberá o pavimento deverá ser regularizado, nivelado e compactado com soquete ou 
placa vibratória, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma 
camada de pó de brita, na espessura de 6,0 cm, também nivelada e compactada com compactador de 
placa vibratória.  

1.2 PAVIMENTAÇÃO 

A pavimentação será executada em blocos intertravados de concreto (tipo “paver”). Os blocos a 
serem empregados, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final à compressão e abrasão 
de no mínimo 35MPa, conforme normas da ABNT e, dimensões 10x20cm com 6,0 cm. 

Os cortes de peças para encaixes de formação do piso deverão ser perfeitos. Em caso de 
discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Prefeitura Municipal terá o direito de 
solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, 
por conta da contratada. 

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou 
ressaltos. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do 
assentamento dos blocos.  

Posteriormente far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o 
que a área não pode mais ser pisada. 

O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo 
rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidos pela areia. 



 

 

 

 

 

 

O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser 
liberado quando todos os serviços estiverem completos.  

No acesso a academia publica será executado uma rampa de acesso em paver na largura de 
1,20m que tenha não mais que 8,33% de inclinação. 

1.3 SINALIZAÇÃO 

   As calçadas contarão com sinalização tátil horizontal indicando o acesso a portadores de 
deficiência. Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas, conforme 
projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050/94. 

O piso tátil de alerta será em concreto pré-moldado, pigmentado com cor vermelha, linha podo 
tátil alerta, ou similar, poderá ser aceito pela fiscalização outro piso de concreto pré-moldado que 
atenda as especificações da NBR 9050/2015.  

 

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS  

                Após o término da obra, será feita uma limpeza geral da unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Boa Vista-RS, 13 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Daniel Thalheimer 
Prefeito Municipal 

Paula Roberta Castamann 
Engenheira Civil 

CREA RS/180440 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


