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1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial destina-se a orientação e descrição de métodos 

executivos para reforma e revitalização a ser realizada na Praça Getúlio 

Vargas, localizada no Município de Agudo. Justifica-se o presente objeto para a 

promoção da segurança dos usuários do espaço, adequando o seu atual uso 

de forma a ser um espaço turístico na cidade, melhorando a qualidade de lazer 

da população, adequando mais um espaço público de qualidade para os 

munícipes.  

 

1.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra: Revitalização da Praça Getúlio Vargas 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agudo - RS 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Aldo Ito Paul 

        CREA-RS 46752-D 

 

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

 

 Como parte integrante de um projeto executivo, o memorial descritivo 

tem por finalidade caracterizar os materiais, componentes e métodos 

construtivos utilizados, definindo o projeto executivo e suas particularidades. O 

presente memorial tem a descrição dos elementos do projeto arquitetônica, 

com suas sequencias executivas e suas especificações. 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

 A técnica construtiva é extremamente simples, possibilitando a 

revitalização a ser executada com materiais facilmente encontrados no 

comércio. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 
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comprovadamente de boa qualidade e obedecendo as Normas Brasileiras 

vigentes. 

 O presente projeto apresenta uma área total de 2220,50 m², dentro de 

uma matrícula maior, sendo composta por infraestrutura de calçamento urbano, 

passeios em geral, arborização e vegetação paisagística, mobiliário urbano e 

iluminação pública. 

 

2.1 ACESSIBILIDADE 

 

 O projeto arquitetônico está em conformidade com a  norma ABNT NBR 

9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos, o que prevê acessibilidade a chegada a chegada da praça, rampas e 

sinalização tátil. 

 O memorial descritivo tem por finalidade caracterizar os materiais, 

componentes e métodos construtivos utilizados, relatando a definido o projeto 

executivo e as suas particularidades, propiciando a devida compreensão dos 

componentes construtivos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A técnica construtiva é simples, possibilitando a construção ser 

executada com materiais facilmente encontrados no comércio. Todos os 

materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e obedecendo as Normas Brasileiras. 

 

4  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

I. Antes do início da obra, a empresa executora deverá fornecer a ART 

(Anotação de Responsabilidade técnica) pela execução da obra; 

II. A instalação de placa de identificação da obra e da equipe técnica 

envolvida na execução, na frente da obra, em chapa de aço galvanizado, 
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conforme as normas vigentes da Caixa Econômica Federal, com o tamanho de 

1,20 x 2,40 metros, totalizando 2,88m², com as devidas informações referentes 

a obra, ao ministério, prazos e valores; 

III. O diário de obras deverá estar sempre junto a obra, devidamente 

preenchido para fiscalização do Município, ter a assinatura do Engenheiro 

executor; 

IV. Durante a execução dos serviços a empresa com equipamentos de 

proteção individual e coletiva, com finalidade de garantir a segurança e acesso 

somente de pessoas permitidas. 

 

5  INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

I. Limpeza do terreno: para início dos serviços, o terreno deverá ser 

limpo em toda a extensão, compreendendo a capina e remoção de qualquer 

tipo de entulho; 

II. Limpeza da obra: Durante a realização dos serviços, o local da obra 

deverá ser permanentemente limpo e desobstruído, sendo retirados 

periodicamente os entulhos de maneira ou outros materiais, de modo a permitir 

boas condições de trabalho e de segurança no canteiro de obras. 

III. Remoções, demolições e limpeza de área: Serão retirados os 

mobiliários já existentes, como luminárias e bancos, todos os itens deverão ser 

entregues junto a Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito. 

 

6   CONCEITO DO PROJETO 

A área de intervenção tem seu perímetro definido pelo limite do meio-fio do 

canteiro interno da praça bem na esquina das ruas Marechal Floriano e 

Avenida Tiradentes até o limite do terreno. 

O projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas foi elaborado a fim de 

otimizar o seu uso atual, trazendo melhorias para o seu ambiente e sua 

trafegabilidade interna por usuários. Além disso, é uma forma de criar um 
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ambiente convidativo, agradável a estadia, tendo como elementos balizadores 

as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal de Agudo, refletidas na 

necessidade de revitalizar a área e propor um ambiente renovado, aumentando 

a visitação. 

 

7  ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVA 

 

7.1 REMOÇÕES 

 

 Haverá a remoção e substituição de passeio existente, devido a falta de 

acessibilidade no local, e deverá ser executado conforme o item 7.4 e 7.5 deste 

presente memorial. 

  

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 As instalações elétricas do local será substituída por rede subterrânea, 

onde a área superior fique livre de fios, mantendo as condições técnicas do 

fornecimento de energia já existente. Deverá ser executada utilizando-se 

eletrodutos simples do tipo mangueira preta, conforme o projeto. A 

profundidade pode variar de 0,40 metros a 0,80 metros, e os cabos utilizados 

serão com isolação HEPR, três condutores de 10 mm² 

 Será executada caixa de inspeção elétrica pré moldada de dimensões 

40 x 40 x 40 cm, com tampa de concreto pré moldada, de fácil remoção 

destinado a permitir a limpeza e inspeção e mudanças de direção das 

tubulações enterradas, com puxador com dobradiças, de forma que a face 

superior da tampa deverá estar no nível do solo. O fundo deverá ser em lastro 

de brita de forma a não ocorrer acúmulos de água no fim da caixa. 
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7.3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

 

 Em paralelo as instalações elétricas, deverão ser realizadas instalações 

hidráulicas, conforme o projeto. Deve-se ressaltar que já existe uma instalação 

no local alimentada pela rede pública, sendo assim, deverá ser adequada 

conforme o projeto. 

 

7.4 PASSEIO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 

 

 Primeiramente, será necessária a retirada do atual passeio, após isso a 

pavimentação do acesso pelo interior da calçada prevê uma espessura de seis 

centímetros (06 cm) com blocos de Concreto Intertravado do tipo Holandês. 

Deverão se tornar uma superfície firme, contínua, regular e antiderrapante, em 

qualquer condição climática, com mudanças suáveis de nível e baixa 

inclinação, de forma que facilite a circulação de pedestres. 

 A resistência a compressão deverá ser maior ou igual a 20 MPa, e a 

distância média de transporte (DMT) é de 1,00 km. Esta resistência deverá ser 

garantida por meio de ensaios. 

 Além disso, deverá ser colocado piso podotátil, que serão em placas de 

concreto pré moldado, pigmentado, sendo a cor amarela o piso direcional, e na 

cor vermelha o podotátil de alerta, com dimensão de 40 x 40 cm, com 

espessura da peça entre 20 a 30mm, altura do relevo entre 3 e 5mm, 

atendendo a NBR 9050/2004 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos). As peças deverão ter cantos vivos, em perfeito 

estado do material, com cor uniforme, sem fissuras e bordas quebradas. Os 

pigmentos devem  resistir as intempéries. Será instalada no rebaixamento das 

calçadas, conforme o projeto e seguindo as orientações da NBR 9050/2004. 

 A sua execução compreende as seguintes etapas: 

 É executado o nivelamento correto do colchão de pó de brita, é iniciado 

o assentamento do bloco intertravado de concreto, de forma compatível 
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com a paginação do projeto de passeio, sendo feita uma espera para a 

colocação do piso podotátil; 

 O piso podotátil deverá ser assentado com argamassa de assentamento, 

nivelado com o piso existente; 

 Após o assentamento, será executado o rejuntamento com pó de pedra, 

fazendo intercalar nos espaços entre os blocos intertravados;  

 Após o rejuntamento, deve-se fazer a compactação do local executado, 

e posteriormente a limpeza final. 

 Sendo assim, recomenda-se a leitura do "Roteiro para Calçadas em 

Agudo", que se faz presente junto ao setor de fiscalização do município e o 

modelo de calçadas sugeridos com 3,00 metros, conforme mostra a imagem a 

seguir: 

 

 

Figura 1 - Modelo de Calçadas com 3,00 metros 

Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo 

 

 

 

 



 

 
Setor de Engenharia 

Prefeitura Municipal de Agudo - RS  
 

 

7.4.1 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR NO PASSEIO 

 

 

TIPO ILUSTRAÇÃO 

PISO EM BLOCO 

INTERTRAVADO DE 

CONCRETO COR 

NATURAL  

PISO EM BLOCO 

INTERTRAVADO DE 

CONCRETO 

COLORIDO  

PISO TÁTIL 

DIRECIONAL NA COR 

AMARELA 

 

PISO TÁTIL DE 

ALERTA NA COR 

VERMELHA 
 

 

 

7.5 CALÇADA INTERNA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 

 

 Primeiramente, será necessária a retirada do atual passeio, após isso a 

pavimentação do acesso pelo interior da calçada prevê uma espessura de seis 

centímetros (06 cm) com blocos de Concreto Intertravado do tipo Holandês. 

Deverão se tornar uma superfície firme, contínua, regular, firme e 

antiderrapante, em qualquer condição climática, com mudanças suáveis de 

nível e baixa inclinação, de forma que facilite a circulação de pedestres. 
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 A resistência a compressão deverá ser maior ou igual a 20 MPa, e a 

distância média de transporte (DMT) é de 1,00 km. Esta resistência deverá ser 

garantida por meio de ensaios. 

 A sua execução compreende as seguintes etapas: 

 Retirada da vegetação rasteira existente, ocorrendo a verificação geral 

na regularização do subleito, com nivelamento geométrico; 

 Após o nivelamento correto do colchão de pó de brita, é iniciado o 

assentamento do bloco intertravado de concreto, de forma compatível 

com a paginação do projeto de passeio; 

 Após o assentamento, será executado o rejuntamento com pó de pedra 

ou areia, fazendo intercalar nos espaços entre os blocos intertravados;  

 Após o rejuntamento, deve-se fazer a compactação do local executado, 

e posteriormente a limpeza final. 

 

7.5.1 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR  

 

TIPO ILUSTRAÇÃO 

PISO EM BLOCO 

INTERTRAVADO DE 

CONCRETO COR 

NATURAL  

PISO EM BLOCO 

INTERTRAVADO DE 

CONCRETO 

COLORIDO  

 

8 EXECUÇÃO DO CHAFARIZ 

 

Na parte central da Praça Getúlio Vargas haverá um chafariz circular, 

sendo composto por dois diferentes níveis, cercado por floreiras. Suas 
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características estão demonstradas nas plantas em anexo a este memorial, e 

será composto por sistemas de jato de água e iluminação LED.  

 

8.1 ASPECTOS CONTRUTIVOS 

 

A construção do chafariz deverá seguir o projeto arquitetônico, assim 

como os projetos complementares. O passo inicial deverá ser feito com a 

marcação da obra. As fundações serão do tipo sapata corrida com largura 

mínima de 50 centímetros e a altura deverá obedecer o projeto estrutural. 

As vigas baldrames serão do tipo invertidas, as ferragens e malhas estão 

dispostas no projeto estrutural. Após isso, deverá obrigatoriamente ser 

chapiscado e posteriormente rebocado.  

Em toda a parte interna, e piso deverá ser feita a impermeabilização com 

três demãos de impermeabilizante do tipo Sika ou similar. Todas as paredes 

receberão revestimento cerâmico, na cor definida e tamanho definido com o 

setor responsável pela fiscalização do contrato, e deverá ser assentado com 

argamassa colante ACIII.  Na parte superior deverá ser executadas 

pingadeiras. As floreiras poderão ser executadas após o chafariz.  

 

8.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

Para a execução deste item será instalada uma rede de água vindo de um 

medidor exclusivo da praça, conforme a tubulação existente no local, de ¾”.  

Para o tratamento de água deverá ser instalado um conjunto de filtro de 

areia, garantindo maior qualidade no tratamento de água. Deverão ser 

instalados dispositivos de retorno de água do filtro, grelha protetora de sucção 

de fundo de 150x150mm e de 300x300mm, fabricadas em inox para melhor 

durabilidade. 

 O chafariz terá uma casa de máquinas subterrânea,  no tamanho de 

1,50m x 1,00m com a profundidade de onde será instalado todos os 
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equipamentos necessários de pressurização. Um conjunto de boia dentro será 

responsável pelo controle do nível mínimo do reservatório. 

Os itens necessários para o chafariz serão posterior definidos pela 

Prefeitura Municipal de Agudo. 

 

8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Todo o conjunto do chafariz serão controlados por um painel de comando, 

trifásico, tensão nominal de 380 V, disjuntores e uma moto bomba de 5 cv O 

projeto elétrico deverá ficar a cargo da empresa contradada, de forma a 

garantir o perfeito funcionamento. 

 

9 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO 

9.1 BANCOS 

 

Conforme a localização mostrada no projeto arquitetônico e 3D, deverão 

ser instalados 10 unidades de bancos, os quais deverão ter dimensões de 1,50 

metros de comprimento, 0,83 cm de altura e 2,50 metros de largura com pés 

metálicos em ferro fundido pintados com tinta esmalte sintéticos, cor preta e 

assentos e encosto em madeira de lei devidamente tratada, com aplicação de 

camada seladora e finalização em verniz, medidas em réguas com 5,5 

centímetros de largura, 2,3 centímetros de espessura e 1,50 metros de 

comprimento. 

      O projeto do banco está na parte contemplado na parte arquitetônica, 

sendo aceitas pequenas variações dos bancos, de acordo com cada 

fornecedor. Serão necessárias 10 unidades de bancos, sendo todos iguais. 
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9.2 BALANÇO PARA FOTOS 

 

O balanço (estrutura e assento) construído totalmente em madeira Ipê 

devidamente tratada com aplicação de camada seladora e duas de mãos para 

finalização de verniz para madeira. O mesmo será ter a base concretada com 

concreto Fck mínimo igual a 20 MPa, a 0,25 metros de profundidade do nível 

do terreno, sendo necessária após a instalação a devida estabilidade da 

estrutura. 

 Para a fixação do balanço a corda  deverá ser de sisal 100% fibra, 

biodegradável, resistente a sol e chuva, reutilizável, robusta, flexível, rústico, 

com espessura mínima de 10 milímetros. Para prolongar a vida útil da corda, 

será necessária a colocação de um suporte robusto giratório de fácil instalação, 

com arruelas de nylon que reduzem o ruído. Para montagem deverá ser 

instalado com os dois parafusos para fixação em madeira, o material deverá 

ser 100% de aço inoxidável com capacidade normal de 250 kg. 

     Leva-se em consideração que a praça já tem o seu paisagismo definido 

já existente, no portal do banco deverá apresentar a trepadeira Três Marias, 

com nomenclatura científica de Bougainvillea Spectabilis, de forma a direcionar 

a sua trajetória na parte lateral e superior, sendo aceitas na cor rosa ou roxo. 
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