
MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Praça Pública com Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados
Local: Rua Rubin Gustavo Mohr.  Lote Institucional 09, Quadra 152.
Bairro: Reuter
Saudades-SC
Área da praça: 2.228,03m² 

    1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
Características Técnicas da obra a ser executada ……........................….. 2.228,03m²
Área a ser pavimentada com piso........................................................…...... 796,64m²
Área a ser plantada grama..........…………............................................….1.431,39m² 

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA
Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. As placas deverão ser afixadas

em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e no final do trecho. Terão
dimensões de 2,40 m x 1,20 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo ao modelo
definido pelo Contratante. Deverá ser implantada 1 placa em local a ser definido pela Fiscalização. 

Todo  e  qualquer  material  a  ser  fornecido  e  empregado,  como  os  serviços  a  serem
executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e especificações da ABNT. A
obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Saudades-SC. 

2. LOCAÇÃO DA OBRA
A CONTRATADA deverá  verificar  todas  as  locações  indicadas  nas  peças  gráficas  de

modo a antever  a  possibilidade  de ocorrências  de  distorções  no levantamento utilizado para  elaborar  o
projeto.  Em caso de  dúvidas,  deverá consultar os  profissionais responsáveis pelo projeto.  O preparo do
terreno com terraplanagem para nivelamento (escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços
com máquinas e transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante vencedora.

3. TERRAPLENAGEM A CONTRATADA
Para  a  realização  de  aterros  haverá  rigorosa  e  adequada  preparação  do  terreno

especialmente a retirada de eventual vegetação e/ou restos de demolições existentes. Os aterros devem ser
executados  com solos  de  boa  qualidade,  isentos  de  material  orgânico  e  entulhos.  O  aterro  deverá  ser
executado em camadas de, no máximo, 20cm, sendo a espessura de cada camada controlada por meio de
pontaletes de madeira. A umidade do solo será mantida próxima de 3% da ótima dentro da curva Proctor. As
camadas devem manter homogeneidade tanto no que se referem à umidade quanto ao material empregado. A
compactação deverá atingir  um grau de  compactação  de,  no mínimo 95% com referência ao ensaio de
compactação normal de solos, especificado na NBR 7182/2016.

4. PAVIMENTAÇÃO
Todos  os  serviços  deste  item deverão ser  executados  seguindo a  sequência  lógica  de

execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e  somente após aprovação da  FISCALIZAÇÃO
serão  liberados  individualmente  de  modo  a  dar  continuada  a  execução  das  camadas  que  compõem  o
pavimento estrutural.  O bloco a ser utilizado na pavimentação dos passeios será do tipo retangular com
espessura de 6,00 cm e resistência de 35 Mpa, conforme imagem ilustrativa abaixo.



4.1. Regularização do subleito
Para execução do serviço deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a permitir o uso

de  equipamentos  mecânicos  de  regularização  e  compactação,  permitindo  um adequado  nivelamento  do
pavimento que será executado.

4.2. Base
Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em areia, com espessura

mínima de 5cm.

4.3. VIGA DE TRAVAMENTO
Deverá ser executada uma viga concreto armado tipo meio-fio moldado “in loco”, para

travamento do Pavimento de blocos de concreto na execução da pavimentação dos passeios, contornando
todo o passeio de paver, com objetivo de travá-lo. 

4.3. Pavimento
A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, prensado, paver, de

resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de areia com espessura de 5 cm. A areia deverá ser
limpa e  isenta  de  matéria  orgânica.  A junta  entre  o  paver  não  deverá  ser  superior  a  0,2  mm.  Após  o
assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao
término do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador. OBS.:
A Proponente  deverá  apresentar  laudo  de  rompimento  de  corpos  de  prova,  em  conformidade  com  a
resistência mínima solicitada juntamente com a ART/RRT e de acordo com normas técnicas da ABNT. 

4.3.1. Procedimento de execução
a. Juntas As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal

modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

b. Assentamento Efetuar o assentamento das peças em fiadas, ficando a maior dimensão
na direção da fiada.  Inicialmente  fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes  a  cada 10,0 m no sentido
longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No sentido do eixo para os bordos cravar
estacas ou ponteiros  auxiliares,  a cada 2,50 m. Em seguida,  com o auxílio de  um giz,  marcar as cotas
superiores  da  camada  de  pavimento,  conforme  projeto,  obedecendo  ao  abaulamento  previamente
estabelecido.  Após  colocar,  longitudinalmente,  linhas  de  referência  fortemente  distendidas.  As  seções
transversais  serão  fornecidas  por  linhas  que  se  deslocarão  perpendicularmente  às  linhas  de  referência,
apoiadas sobre estas. Sobre o colchão de areia efetuar o assentamento da primeira peça, que deverá ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência. Em seguida
o calceteiro  o  golpeará  com o martelo  até  que  sua face superior  fique ao  nível  da linha.  Terminado o
assentamento desta primeira peça, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-
se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. O assentamento deste será
idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 1,5 cm. A fileira deverá progredir do eixo do passeio
para o meio fio,  devendo terminar junto a este. Imediatamente após o assentamento da peça,  deverá ser
processado o acerto das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância
entre elas. 

c. Compactação
Efetuar  o  rejuntamento  com  areia/pó  de  pedra/pedrisco.  Durante  a  compactação,  a

rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo do passeio, de modo uniforme,
cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma
movimentação pela passagem do equipamento.  Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir
durante  a  compactação deverá ser  prontamente  corrigida,  removendo-se  e  recompondo-se as  peças  com
maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do
defeito verificado. A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por
meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser adotados outros métodos e equipamentos de compactação,
a critério  empresa  responsável,  sempre obedecendo às  garantias  de  qualidade  e mediante  aprovação da
fiscalização. 



5. PASSEIO
Está projetado aterro no passeio até cota 10cm inferior a cota do meio-fio para execução

da calçada. Será executado o reaterro do passeio público em toda extensão do lote, conforme o projeto, sendo
que o mesmo deverá ser nivelado e compactado. 

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, não armado. O passeio será executado, de acordo com as larguras exigidas em projeto. A área
a ser pavimentada será previamente limpa e regularizada por uma camada de pedrisco (5cm de espessura),
muito bem compactada, de modo a preencher o espaço necessário para deixar o passeio nivelado e pronto
para recebimento do pavimento. 

 Características: Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecânico com betoneira 400L. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, 

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o
lançamento,  espalhamento,  sarrafeamento  e  desempeno  do  concreto;  Para  aumentar  a  rugosidade  do
pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista
com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada
2 m.  Nos locais indicados em projeto,  serão colocadas  lajotas cimentícias  podotáteis  direcionais  na cor
vermelha, com dimensões de 40x40cm e altura de no mínimo 2,5cm, devidamente assentadas sobre o lastro
de concreto, garantindo que o nível superior fique no mesmo nível da calçada a ser executada.

7. ESCADAS E RAMPAS
Serão executadas de acordo com as dimensões descritas em projeto. Sendo que a altura,

quantidade  de  degraus e  comprimento  serão definidos  após  a  definição da altura  do  patamar da praça,
devendo tando a escada quanto a rampa de acesso, vencer a altura percorrida, obedecendo todas as normas
legais, inclusive a Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050) mais atual. 

Características: Alvenaria de blocos com concreto. Execução: Sobre a camada granular
devidamente nivelada e regularizada, montam-se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a
ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto. Para atender a norma técnica, serão colocados corrimãos nos locais exigidos, sendo que também
terão guias laterais (muretas) com altura mínima de 10cm em relação ao piso acabado.

8. COLOCAÇÃO DA GRAMA
Primeiro  é  necessário  conferir  se  o  terreno  está  livre  de  detritos  e  então  deverá  ser

espalhada uma camada de terra vegetal. Após, a grama deverá ser colocada no local indicado em planta,
sendo que a terra deverá estar nivelada e antes de sua colocação.

9. SERVIÇOS FINAIS
9.1 LIMPEZA DA OBRA
Os  materiais  e  equipamentos  a  serem  utilizados  na  limpeza  de  obras  atenderão  às

recomendações das práticas de construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e
adequado. Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral  da obra de modo a evitar o acúmulo de
entulhos  e  materiais  que  possam  prejudicar  o  bom  andamento  dos  serviços.  Os  entulhos  deverão  ser
acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da obra assim que estiverem cheios. 8.2
VERIFICAÇÃO FINAL Para recebimento definitivo a obra deverá estar totalmente limpa e sem entulhos
e/ou restos de materiais utilizados na obra depositados na rua ou no passeio. 

Saudades, 09 de março de 2020.
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