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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: PRAÇA 25 DE MAIO  

Proprietário: Município de Abelardo Luz, SC. 

Local: Assentamento 25 de maio  
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 O presente memorial descritivo descreve e especifica quais os materiais, onde e 

quando serão empregados. Qualquer modificação em relação ao projeto deverá ter 

autorização previa por escrito. Devem ser consultas as normas (NBR) referentes a cada item 

de serviços. 

 

1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

1.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

 A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento. 

Competirá o construtor fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento  

adequados a mais perfeita execução dos serviços. 

 O Construtor deverá preparar, em local adequado, um barracão para o escritório 

provisório, almoxarifado e alojamento, quando necessário. Os projetos e demais 

documentação referente à obra devera ser mantido no referido escritório de obra e a 

disposição da fiscalização. 

 

1.2 – LIMPEZA DO TERRENO:  

 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que se venham a 

acumular no terreno, no decorrer da obra. 

 Para efeito de construção o terreno deve ser entregue livre e desempedido com livre 

acesso as obras. 

 

1.3 – LOCAÇÃO DA OBRA: 

 A locação da obra será efetuada a partir das cotas estabelecidas do projeto 

arquitetônico, e antes pelas cotas acumuladas e ou conforme os estabelecidos no projeto. O 

quadro da obra será com linha de guias, fixadas convenientemente e niveladas. 
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2 – MOVIMENTO DE TERRAS: 

 

2.1 – PREPARO DO TERRENO: 

 Serão executados todos os movimentos de terra necessário e indispensável para o 

nivelamento com a rua da área da obra. 

 Durante os trabalhos de preparo do terreno, o construtor tomará as devidas 

precauções para que as águas pluviais não prejudiquem as obras em andamento e tenham 

caimento para os fundos da praça. 

Na parte esquerda, divisa com a estrada existente no local, será feito um talude para 

nivelamento.  

 

2.2 – ATERRO E TRANSPORTE: 

 Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas , trincas e desníveis, que recalque 

das camadas aterradas 

 

3 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES: 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO COM PAVER: 

        O paver a ser utilizado deverá ter espessura mínima de 6cm e ser fornecido por empresa 

que possua certificação da ABCP ou outro órgão similar.  

        O terreno que receber este pavimento devera estar nivelado e compactado. O 

revestimento será aplicado sobre camada mínima de 4cm de pó de brita/pedrisco, com 

caimento de 1% para as bordas. Devera ser executada nas bordas do pavimento, guia em 

concreto com largura mínima de 13cm e altura de 40cm, sendo que 10cm para cima do nível 

do pavimento para evitar o escorregamento dos blocos. O rejuntamento será executado 

com areia fina ou pó de brita. 
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4 – PARQUE INFANTIL 

 

4.1 – PARQUE INFANTIL: 

         O parque terá piso executado com pó de brita/pedrisco com espessura mínima de 8cm.  

E meio fio de 40cm x 13cm, sendo que acima do pó de brita deverá ter 10cm.  

 

5– EQUIPAMENTOS URBANOS 

 

5.1 – BANCOS: 

          Os bancos serão metálicos com encosto, terão 1,60m de comprimento, em tubo de aço 

carbono com pintura eletrostática branca.   

 Similar ao exemplo abaixo. 

 

 

6– GRAMA / PAISAGISMO 

 

6.1 – Gramado: 

          A grama esmeralda deve ser em leivas, aplicada sobre terreno previamente preparado. 

O nível devera ficar a 5cm abaixo da cota do pavimento.  
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6.2 – Árvores 

          Serão colocadas espécies arbóreas com tamanho mediano (2,00m) já formadas, de 

crescimento rápido e de raízes pivotantes. As espécies a serem adquiridas estão na planta e 

os locais onde serão plantadas serão informadas pela municipalidade. 

 

 

Abelardo Luz, setembro de 2022. 

 

 

____________________________ 

DANIELI BASSO FROZZA 

ARQUITETA – CAU A 117131-3 
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