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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
Obra/Objeto:: MODERNIZAÇÃO DE CANTEIROS E IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE 

PEDESTRES NA AVENIDA 24 DE MARÇO 

Endereço: Avenida 24 de Março - CENTRO – BARRA FUNDA/RS 

Proponente: MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA 

 

Generalidades 

O presente memorial descritivo refere-se à modernização dos novos canteiros centrais em toda 

a extensão da Avenida 24 de Março, de modo que será substituído os canteiros existentes em concreto 

por pedra do tipo basalto, assentadas ao lado dos canteiros já existentes. Além disso, também será 

executado Faixas elevadas de pedestres, com a finalidade de proporcionar melhoria nas condições de 

acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias públicas. E aos 

condutores propicia maior visibilidade da travessia de pedestres.  

 

Materiais 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade 

e deverão satisfazer as condições estipuladas nos memoriais. Devendo atender a todas as Normas, 

Especificações, Métodos, Padronizações, Terminologias e Símbolos da ABNT, que lhe forem aplicáveis. 

 

Execução 

As obras serão executadas pela empresa CONTRATADA, que prestará pessoalmente os 

serviços por meio de seu empreiteiro, sendo-lhe facultado a contratação de ajudantes, os quais terão 

vínculo exclusivamente com a CONTRATADA. A empresa CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as 

disposições legais relativas à higiene e segurança do trabalho. 

Todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade da Contratada, devendo 

ser executados pela mesma, pois fazem parte da empreitada global. Compete à Contratada a realização 

das instalações provisórias necessárias à perfeita execução dos serviços e segurança da obra. 

 

Fiscalização 

A Fiscalização da Obra ficará a cargo do Departamento de Engenharia do município de Barra 

Funda. A Empresa vencedora do Certame Licitatório é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos 
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materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as 

partes das obras contratadas.  

Quando os memoriais técnicos ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente 

omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, 

deverá ser consultada sempre a Fiscalização, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas 

sejam sanadas em tempo hábil. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à 

substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 

autorização, por escrito da Fiscalização, para cada caso particular. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

Antes de iniciar o assentamento das pedras em basalto, as superfícies devem ser 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de assentamento que irão receber. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, além da retirada de qualquer material e/ou vegetação 

superficial que se fizer presente na área que irá receber as pedras em basalto. Além disso, onde haver 

travessia de pedestres entre os canteiros, deve ser removida toda a grama existente, para posterior 

execução de cada travessia em concreto armado. 

 

2.0 EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM PEDRA BASALTO 

Serão assentadas duas fiadas de pedras do tipo basalto, com textura natural e acabamento em 

uma face (conforme imagem 01), sendo de boa qualidade, nas dimensões de 20 x 10 x 46 cm (largura x 

altura x comprimento), com corte padronizado, podendo as dimensões variar no máximo 10%, conforme 

aprovação da alteração de dimensão e coloração pelo Departamento de Engenharia do município. Será 

necessário realizar o corte das pedras em basalto nas extremidades dos canteiros e nas travessias de 

pedestres para melhor encaixe, devendo tomar cuidado com a estética dos canteiros. 

O assentamento será ao lado do meio fio do canteiro central existente, e nos trechos de canteiros 

que serão aumentados (conforme indicação em planta), sobre a pavimentação asfáltica, de modo que a 

espessura do canteiro seja com a pedra assentada nos 20 cm. 

Os blocos que entram em contato com a pavimentação asfáltica (1ª fiada) devem ser assentados 

com argamassa colante do tipo AC-III, enquanto que, a 2ª fiada deverá ser assentada com argamassa 

no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) com preparo em betoneira. As juntas deverão ser uniformes, 

com espessura de 1,5 cm. 
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Imagem 01 

 

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Em todos os canteiros, sobre a grama existente, deverá ser feito aterro interno com solo argiloso, 

de boa qualidade, livre de qualquer vegetação e/ou pedras. O aterro interno deve ser na altura de 8 cm, 

pronto para posterior plantio das placas de grama. 

 

4.0 TRAVESSIA DE PEDESTRES EM CONCRETO 

Nos locais onde haver faixas de pedestres, sobre o canteiro deverá ser executado um passeio 

em concreto armado. Após a remoção da grama existente destes locais, sobre o solo compactado e livre 

de qualquer vegetação, será colocado um lastro de brita graduada da espessura de 3 cm, já compactada.  

Sobre a base de brita, deve ser colocada a tela em aço soldada de 4.2 mm, com espaçamento 

de 10x10 cm. O concreto será usinado, com FCK de 20 MPA. 

Visando garantir a continuidade do escoamento das águas pluviais em todas as faixas elevadas, 

será fornecido e instalada pela Contratada tubos de PVC, com dímetro de 100 mm. Em cada lado da 

faixa elevada. O posicionamento deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO antes da aplicação da pintura 

de ligação, da aplicação do CBUQ e da concretagem em seu entorno com concreto usinado FCK 30 

MPA.  Observar detalhamento específico de projeto. 

As guias necessárias para as áreas que serão concretadas devem ser em pinus, ou similar, com 

altura necessária para atender cada uma das travessias. 

 

5.0 REMOÇÃO DE LOMBADA E RECOMPOSIÇÃO 

Conforme indicado em projeto, as lombadas serão removidas de forma mecanizada, ficando de 

responsabilidade da Contratada a remoção de quais quer entulhos provenientes deste serviço, sendo a 

descarga em local indicado pelo Departamento de Engenharia deste município. 
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Após a remoção da lombada, deverá ser feita a limpeza da superfície com o uso de jatos de 

água para eliminar partículas soltas que possam comprometer a devida fixação do material, para 

posterior aplicação de pintura de ligação, com emulsão asfáltica RR-1C, aproximadamente 0,6l/m², na 

temperatura que lhe proporciona a melhor viscosidade para espalhamento.  

A camada de rolamento deve ter 3 cm de espessura de revestimento asfáltico CBUQ, já 

compactada. 

 

6.0 EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Serão executados serviços de limpeza de pista, com o uso de jatos de água para eliminar 

partículas soltas que possam comprometer a devida fixação do material.  

Sobre a superfície da pista, limpa e isenta de impurezas, será aplicada a pintura de ligação com 

emulsão asfáltica RR-1C, aproximadamente 0,6l/m², na temperatura que lhe proporciona a melhor 

viscosidade para espalhamento. 

 As faixas elevadas serão executas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, CAP 

50/70, sendo a plataforma com largura de 3,00 metros e altura igual à guia de contenção do passeio 

público (calçada), entorno de 0,10 metros, comprimento de acordo com a largura do leito carroçável da 

via local. A elevação deverá ser uniforme, acompanhando as declividades laterais da via. Junto às guias 

e sarjetas, sob a faixa elevada deverá ser executado sistema de drenagem para assegurar o escoamento 

das águas pluviais através de tubos de PVC, diâmetro de 100 mm, em cada lado da via.  

Os trechos em rampa da Faixa Elevada (lombo faixa) terá largura de 1,00 metro, exceto a faixa 

em frente a Prefeitura a qual possuirá 1,20 metros. Os comprimentos são variáveis, de acordo com a 

largura das vias, excluindo os canais de drenagem junto às guias e sarjetas.  

Nos locais que forem executadas as faixas elevadas, e já existir lombada, a mesma deverá ser 

aproveitada para a adequação conforme projeto. 

Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura das faixas de travessia. Deverão ser 

pintadas com tinta à base de resina acrílica especifica para demarcação viária, conforme NBR 11862, na 

cor branca para as faixas de travessia, e na cor amarela para os triângulos localizados nas rampas das 

faixas elevadas, com adição de microesferas de vidro tipo II-A (Drop-On), conforme NBR 16184. Devem 

ser respeitadas as dimensões detalhadas em projeto e locais especificados. 
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7.0 PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO 

Sobre todo o aterro interno dos canteiros, após a regularização, nivelamento e adubação de toda 

a área, deverá ser plantada grama do tipo esmeralda (Zoysia Japônica), em placas. Visto que, é de 

responsabilidade da Contratada manter a grama irrigada por um período de 30 dias após seu plantio.  

Em cada uma das extremidades de cada canteiro, será colocado 02 vasos em concreto, na cor 

marrom tabaco, sendo o vaso maior com diâmetro e altura de 60 cm, e o menor com 40 cm de diâmetro 

e altura, conforme a imagem a seguir. 

 

 

Imagem 02 

 

Anterior a compra dos vasos, cabe a Contratada receber a aprovação do modelo escolhido pelo 

Departamento de Engenharia desde município. Sendo que, qualquer alteração de dimensão, cor ou 

forma, também deve ser aprovada anteriormente.  

 

8.0 SERVIÇOS FINAIS 

Durante toda a execução da obra a empresa executora deverá manter o local devidamente limpo 

e adequadamente sinalizado. 

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção. Todos os serviços 

deverão ser examinados pela fiscalização, que constatará se os mesmos foram executados de acordo 

com as especificações e se necessitam der refeitos ou não. 
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NOTA: Todo e qualquer serviço, deverá ser executado conforme projeto e memorial não sendo 

permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico sob pena do proprietário ou o 

construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer. 

 

Barra Funda - RS, 15 de julho de 2022. 
 
 
 

____________________________  

DIENIFER L. ZANDONÁ 

Engenheira Civil – CREA/RS247266 

 

‘ 
____________________________ 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 

Prefeito municipal 


