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Projeto: Intervenções urbanas na Avenida D. Pedro II e Rua 28 de Abril: Execução 

de calçadas acessíveis, canteiros nos cruzamentos das vias, equipamentos urbanos, 

sinalização horizontal e vertical e travessas elevadas de pedestres 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Local: Avenida D. Pedro II e Rua 28 de Abril - Sede do Município 

 

 



MUNICIPIO DE SERRA ALTA 

OBRA: Intervenções urbanas  

LOCAL: Avenida D. Pedro II e Rua 28 de Abril – Serra Alta SC 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições para 

execução de projeto das calçadas com instalação de equipamentos urbanos, com adequação 

das existentes e novas, bem como execução de redutores de velocidade através de faixas 

elevadas, sinalização vertical e horizontal e construção de canteiros nas esquinas dos 

cruzamentos, objetivando a melhoria da qualidade de vida, destacando conceitos de 

acessibilidade e segurança, conforme projeto em anexo.  

A área de abrangência das intervenções correspondem é de 6.477,10 m², sendo trecho da 

Avenida D. Pedro II dentre as ruas Guaporé até o fim da mesma próximo a rua Pedro Damo 

e Rua 28 de Abril, trecho compreendido entre  a Avenida D. Pedro II e Rua Almirante 

Barroso. 

Coordenadas gerais aproximadas: 

a) Avenida D. Pedro II: 

- Início da intervenção: Latitude: 26°43'53,01"S; Longitude: 53° 02' 23,71"O 

- Fim da Intervenção: Latitude: 26°43'14.39"S; Longitude: 53° 02' 41.61"O 

 

b) Rua 28 de Abril: 

- Início da intervenção: Latitude: 26°43'39,17"S; Longitude: 53° 02' 35,70"O 

- Fim da Intervenção: Latitude: 26°43'41,24"S; Longitude: 53° 02' 41.57"O 

 

 1 LIMPEZA E DEMOLIÇÕES 

 Será feita limpeza parcial do terreno, somente eliminando árvores e arbustos 

necessários para execução da obra, bem como a terraplanagem do mesmo até a cota 

necessária. Ficará a cargo da construtora a retira de vegetação rasteira, o restante como 

arvores e entulhos ficará a cargo da municipalidade. 

As árvores existentes só serão removidas após a aprovação do plano de corte, 

elaborado por profissional habilitado, no órgão ambiental responsável. 

 Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas 

sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno. 

 

 

 



2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 Os materiais deverão ser estocados no pátio da Garagem Municipal e levados ao 

local da obra aos poucos, na medida que forem sendo utilizados. 

 

 3 PLACA DA OBRA 

 As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local 

visível, colocadas no início dos trabalhos. 

 

 4 LOCAÇÃO DA OBRA 

 O quadro de marcação para a execução dos limites do pavimento serão executados 

com linhas fixadas em piquetes. Após o término deste serviço o responsável será comunicado 

para que possa fazer as devidas verificações.  

 

 5 MEIO-FIO 

Deverá ser assentado meio-fio de concreto pré-fabricado 12x15x30x100 cm, com 

rejuntamento em argamassa de cimento e areia 1:4. Os meio-fio serão reaproveitados 

conforme possibilidades e condições de qualidade. Em caso de não possibilidade de sua 

execução poderá ser autorizado a execução dos meio-fios in-loco com armação utilizando 

treliça TG-8.  

 

6 DRENAGEM PLUVIAL 

 O pavimento deverá ser executado com os caimentos voltados para a via urbana, de 

pelo menos 2% para que as águas pluviais sejam captadas pelo sistema de drenagem urbano 

existente. 

 

 7 PREPARO DA BASE 

 O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado até a cota de -10cm do 

nível superior do meio-fio, nivelado e compactado com compactador de placas vibratórias, 

mantendo-se os devidos caimentos  

 Sobre o solo nivelado e compactado, será aplicada uma camada de brita de 3cm, 

espalhada em camada uniforme, também compactada com compactador de placas vibratórias.  

 Sobre a camada de brita nivelada e compactada será aplicada uma camada de pó-de-

pedra de 3cm, também nivelado e compactado com compactador de placas vibratórias. Nas 

esquinas de quadras que possuírem faixa de pedestres em locais específicos serão 

construídas rampas de deficiência, conforme a NBR 9050.  

 

 



8 FLOREIRAS 

As floreiras serão em concreto, de resistência mínima fck=25MPa, conforme modelo em 

projeto, e deverão ter uma altura livre final de 10cm acima do nível do passeio (mínimo 6cm). 

Deverão ficar aparentes e após a cura do concreto receberão pintura acrílica em cor a ser 

definida pela Prefeitura Municipal. 

 

9 CANTEIROS AV. D. PEDRO II 

Os Canteiros serão executados nas dimensões de projeto devendo ser executado em 

blocos de concreto 14x24x39cm com e espessura final acabado de 15cm. Os blocos não serão 

rebocados devendo ter a argamassa limpada durante a execução. Sobre uma fiada de bloco 

será executada mais uma fiada com blocos canaletas armados com treliça TG-8 e concretados 

com concreto com resistência mínima fck=25MPa, conforme modelo em projeto, e deverão ter 

uma altura livre final de 30cm acima do nível do asfalto e no mínimo 10 cm acima do nível da 

calçada. Receberão revestimento em pintura acrílica em cor a ser definida pela Prefeitura 

Municipal. 

Deverá anterior a execução dos canteiros ser removido o asfalto existente, a fim de 

possibilitar a execução dos canteiros e drenagem das águas de chuva ou de irrigação da 

vegetação a ser plantada posteriormente. 

Na face interna deverá ser aplicado hidrosfalto a frio com no mínimo 2 demãos, ou tanto 

quanto necessário para impermeabilizar as paredes de alvenaria. 

Deverão nos canteiros nos cruzamentos de ruas serem chumbados tubos de PVC no 

centro da face superior dos blocos com diâmetro levemente superior a 63mm a fim de poder 

fixar posteriormente os guarda-corpos. 

Sob os canteiros será executado canal de drenagem em concreto. A face superior deste 

canal será executada com placas de concreto pré-fabricado sob os canteiros e sob o acesso as 

rampas de deficiência, com placa metálica xadrez piso, com acabamento em pintura 

eletrostática ou galvanizada, devendo esta ser executada com encaixe para tátil direcional 

(faixa de 40cm), a fim de permitir a fixação de tátil em placa de concreto com 3 a 6 cm de 

espessura, fixada na placa com PU, permitindo  a continuidade do tátil direcional. As placas 

galvanizadas e placas de concreto devem permitir sua remoção para manutenção, devendo ser 

encaixadas e não fixadas permanentemente. 

 

 10 PAVIMENTAÇÕES 

Na Avenida D. Pedro II, serão adequadas as esquinas conforme projeto em anexo, com 

reaproveitamento dos pavers existentes, ajustes estes nas rampas de deficiência com 

construção de canteiros nas esquinas, melhorando a acessibilidade e permitindo mais 

segurança aos pedestres na travessia das vias. 



Ainda na Avenida D. Pedro II, nas calçadas existentes a partir da Rua Princesa Isabel 

até o final da área que sofrerá intervenção (sentido Norte), tendo em vista que o pavimento das 

calçadas se encontra em boas condições, será apenas adequadas as mesmas, com ajustes 

nas rampas de acesso a garagens conforme projeto padrão do município, executadas no 

mesmo material das calçadas existentes. 

Na Rua 28 de Abril, com a mudança de tráfego, alterando a mesma para mão única 

sentido Avenida D. Pedro II – Rua Almirante Barroso. Nesta rua após a remoção do asfalto nas 

áreas específicas, serão executados a calçada com alargamento da mesma conforme projeto 

anexo. As vagas de estacionamento serão a esquerda e em paralelo conforme sentido do fluxo 

de veículos. Ainda nas calçadas serão executadas floreiras conforme ítem 8, bem como 

instalação de equipamentos urbanos. 

 10.1 Pisos com bloco retangular de concreto  

 Os blocos a ser empregados, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final à 

compressão e abrasão de no mínimo 35MPa, nas dimensões e modelos conforme projeto 

(OBRIGATÓRIAMENTE DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA ABNT, SENDO ELA A NBR 

9781/2013, EM TODOS OS QUISITOS, INCLUSIVE NA QUESTÃO DE LAUDOS, ONDE A 

EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

PARA CADA LOTE ENTREGUE, RESPEITANDO OS QUISITOS DE QUALIDADE E 

SEGURANÇA NO QUE TANGE A PAVERS DE 6 CM). 

 Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco 

utilizado terá espessura de 6,0 cm. O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem 

a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e 

obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas 

para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas. 

 Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do 

assentamento dos blocos. 

 

◆ Assentamento dos blocos: 

 • aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o que a área 

não pode mais ser pisada; 

 • disposição dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e colocação de 

uma camada de areia fina por cima (que será responsável pelo rejunte) e nova compactação, 

cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidas pela areia; 

 • o excesso de areia é eliminado por varrição. 

 

◆ Observações: 

 • os elementos serão dispostos em ângulo reto ao eixo da pista, verificando-se isto 

periodicamente; 



 • o ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se nas 

reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não devem 

exceder de 2 a 3 milímetros; 

 • as juntas da pavimentação serão tomadas com areia, utilizando-se a irrigação para 

obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos; 

 • o trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços 

estiverem completos. 

 

11 PAISAGISMO FLOREIRAS 

 As floreiras deverão ser preenchidas com solo rico em matéria orgânica, em pelo 

menos 30cm. 

 No centro de cada floreira deverá ser plantada uma muda de Manacá-da-Serra de 

aproximadamente 1,50m de altura e em volta desta, mudas de Buxinho, na quantidade de 2 

mudas por floreira. 

 

12 PAISAGISMO CANTEIROS AVENIDA D. PEDRO II 

 Os canteiros nos cruzamentos de ruas deverão ser preenchidas com solo rico em 

matéria orgânica, em pelo menos 30cm. 

 Nos canteiros das esquinas deverá ser plantada duas mudas de Buxinho e 3 mudas 

de Clorofito, bem como plantado grama do tipo Bermudas em leiva. Nos canteiros internos 

deverá ser plantada uma muda de Buxinho e colocado seixo-rolado numa espessura mínima 

de 4cm sobre manta drenante tipo bidim. 

 

13 EQUIPAMENTOS URBANOS RUA 28 DE ABRIL 

 Serão executados 2 pergolados em concreto armado com as seguintes 

características: Dimensões 3,0x6,0m com 2,4m de altura livre. Composto por 6 pilares com 

0,30x0,30m com acabamento texturado. Será executado sapatas em concreto armado com 

fck mín de 25 Mpa, concreto este de toda a estrutura dos pergolados.  

Sobre os pilares serão fixadas duas vigas longarinas com as seguintes dimensões: 6,0m de 

comprimento com seção de 0,12x0,25m. Sobre as longarinas de concreto armado serão 

fixadas 13 transversinas com 3,0 m de comprimento com seção de 0,1x0,2m. A estrutura dos 

pergolados devem seguir informações de projeto anexo, devendo possuir acabamento em 

concreto aparente com pintura acrílica com pigmento na cor madeirada. Informações extras 

deverão ser verificadas junto ao setor de Engenharia do município, tais como detalhes e 

acabamento de pilares. 

 

 

 



14 LIMPEZA 

 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  Todo 

entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. 

 

 15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Qualquer modificação no projeto deverá ter a prévia aprovação do profissional 

responsável pelo projeto. O mesmo deverá ser comunicado quando da chegada das mudas 

para proceder a seleção e também a distribuição das mesmas. 

Cabe a fiscalização rejeitar etapas executadas em desacordo com o projeto, solicitando ajustes 

na obra que permitam a medição dos serviços executados. Em caso de necessidade de 

maiores informações ou mesmo em caso de dúvidas durante a execução, cabe a empresa 

executora buscar junto ao setor de Engenharia Civil do Município, maiores informações, 

evitando rejeição de etapas. 

 O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável Técnico 

pelo projeto.  

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade 

com as Normas da ABNT e normas locais. Na entrega da obra, será procedida cuidadosa 

verificação, pôr parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança. 

 
 

Serra Alta, 19 de junho de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Darci Cerizolli 
Prefeito Municipal 

 Loivo Bertoldi 
Engenheiro Civil  
CREA/SC 046.997-2 

 

 


