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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial refere-se à construção de PAVIMENTAÇÃO DE
CALÇADAS EM PASSEIO PÚBLICO, a ser executado neste Município de
CAFELÂNDIA – PR, obra com finalidade de melhoria de mobilidade urbana.
BAIRRO: CENTRO, totalizando a área de 2.684,37m2 de calcadas de blocos de
concreto (Paver), 525,00m2 de rampas elevadas e 992,55m2 de grama esmeralda
conforme os projetos arquitetônicos e complementares e de acordo com este
memorial.

1. TERRAPLENAGEM
Serão executados os movimentos de terra necessários para regularização
com moto-niveladora para posterior carregamento com pá-carregadeira e transporte
com caminhões truck com capacidade de 13 m3, distância máxima de 500 m.

2. DRENAGEM
Como as redes de drenagem já existem nos locais das intervenções, os
serviços de drenagem necessários para esta obra serão as canaletas em concreto
armado nas laterais das rampas elevadas conforme detalhamento no projeto das
calçadas.

3. BASE/SUB-BASE
O subleito para calçada será regularizado e compactado para recebimento
da base em lastro de pó de pedra, com espessura média de 5,0cm.
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4. MEIO-FIO E SARJETA
Os meios-fios existentes deverão ter sua parte superior removidos para
posterior instalação de meio fio em concreto pré-moldado com acabamento
abaulado, o qual deverá ser chumbado sob a base do meio fio existente com
utilização de argamassa colante.

5. PAISAGISMO/URBANISMO
As calçadas serão executadas em blocos de concreto inter-travados,
Paver, espessura de 6,0cm, tendo como método executivo uma regularização da
base, lastro de pó de pedra de 5,0cm e assentamento dos blocos da calçada, para o
travamento entre os blocos deverá ser utilizado areia média ou fina. Para garantir a
acessibilidade as travessias das avenidas serão implantadas rampas elevadas nas
dimensões indicadas em projeto. Nas calçadas serão instaladas sinalizações tátil em
blocos de Paver com 6cm de espessura, sendo que o piso tátil deverá ser colorido
nas cores adotadas como padrão no município
O plantio de gramas será executado em placas nos locais definidos em
projeto, sendo a qualidade a ser utilizada a grama esmeralda. A base deverá ser
nivelada e preparada com fertilizante adequado antes do plantio da grama, nos
locais onde forem demolidas calçadas existentes para plantio de grama todos os
entulhos deverão ser removidos bem como os lastros de brita.

6. PINTURA
Nos locais onde serão implantadas as rampas elevadas será executada
uma pintura de ligação com emulsão RR-1C, para posterior recebimento do
revestimento de C.B.U.Q. a área inicialmente deverá ser limpa para posterior
aplicação da pintura de ligação.

6. USINADO
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As rampas elevadas serão executadas com revestimento em C.B.U.Q. –
Concreto Betuminoso Usinado à Quente será aplicado em camada com espessura
média de 12,0cm compactado conforme definido em projeto e no memorial de
cálculo, sua aplicação deve ser acompanhada pelo engenheiro fiscal.

6. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Será executado somente sinalização horizontal para faixa de pedestres e
faixas de transito. A sinalização se dará por meio de faixas pintadas nas cores
branca e amarela nos locais de travessia de rua. As pinturas deverão ser em tinta
retrorefletiva e a superfície deve estar limpa e isenta de quaisquer irregularidades
antes de sua aplicação.

7. COMPLEMENTAÇÃO FINAL DA OBRA
Arremates e Limpeza: compreendem as regularizações finais de terra,
com eliminação de excessos e depressões, retoques eventuais de pinturas,
ajardinamentos e limpeza geral.
As galerias de águas pluviais, pavimentações e demais obras deverão
estar em perfeitas condições de funcionamento. O Engenheiro fiscal efetuará o
pagamento dos emolumentos e taxas junto a todos os órgãos competentes
envolvidos.

Cafelândia, 10 de outubro de 2017.
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