
MEMORIAL DESCRITIVO 

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

1.1.1 – 74209/1 

Deverá ser afixada em local visível, em chapa metálica, nas dimensões e modelos 

recomendados pelo manual de placas CEF. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

2.1 – OBR-VIA-125 

Será feito com motoniveladora respeitando as declividades longitudinais (greide) e transversais 

para melhor escoamento das águas pluviais. 

2.2 – OBR-VIA-215 

Para permitir melhor escoamento das águas pluviais e superficiais serão executadas sarjetas em 

concreto convencional 15 Mpa, preparo mecânico, moldada in loco, dos dois lados das ruas 

medindo 50cm de largura e 7cm de espessura, respeitando o alinhamento dos meio-fios e o nível 

do pavimento acabado, que lançarão as águas coletadas nas outras canaletas das ruas 

subjacentes ou em redes coletoras existentes. 

2.3 – ED-14762 

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, dimensões 12X16,7X35cm, concreto 35Mpa. 

O meio fio deverá ser apoiado no existente, e ser alinhado com as calçadas existentes, 

respeitando os seus alinhamentos, qualquer dúvida, deve ser consultado o responsável técnico 

pela obra. 

2.4 – URB-MFC-005 

Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os blocos sextavados de 

concreto 35Mpa (tipo Bloquetes) espessura de 08cm e dimensão transversal de 25cm, sobre 

colchão de areia com espessura de 06cm. após o assentamento, respeitando sempre o 

alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra, 

saibro ou areia e compactados com placa vibratória tipo cm-20 ou similar. 

2.5 – RO-42283 

Calçada de cimento camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e 

lastro de concreto com 6 cm de espessura com largura prevista em projeto. A acessibilidade 

atenderá a norma NBR 9050. As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres 

sinalizadas com ou sem faixa e sempre que houver foco de pedestres.  Não deve haver desnível 

entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. Os rebaixamentos de calçadas 

serão construídos conforme indicado em projeto. A inclinação deve ser constante e não superior 

a 8,33% (1:12), conforme NBR 9050 (VER PROJETO). 

 

CANTEIRO 

3.1 – OBR-VIA-075 

Escavação manual, de acordo com os níveis do projeto estrutural. 

 



3.2 – RO-40234 

Reaterro manualmente com soquete. 

 

3.3 – ED-8561 

Forma respeitando os níveis do projeto estrutural. 

 

3.4 – ARM-AÇO-005 

Executar de acordo com projeto estrutural. 

 

3.5 – ARM-AÇO-015 

Executar de acordo com projeto estrutural. 

 

3.6 – EST-COM-030 

Concreto preparado em betoneira, com FCK 20Mpa. 

 

3.7 – VER-CHA-015 

Chapisco com traço de 1:2:3, espessura 5mm. 

 

3.8 – VER-BEM-005 

Emboço com traço de 1:6, espessura 20mm. 

 

3.9 – ED-9919 

Pintura epóxi em duas demãos e 1 demão de massa acrílica. 

Consultar a cor ao responsável técnico. 
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