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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. EXECUÇÃO CALÇADA 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza de terreno no qual será 

executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. 

A superfície da fundação do calçamento deve ser regularizada, apresentando-se lisa e 

isenta de partículas soltas ou sulcadas, não deve apresentar solos que contenham substâncias 

orgânicas, ou sem quaisquer problemas de infiltrações d’água ou umidade excessiva. 

A superfície preparada para execução da calçada deve estar bem compactada. 

2. MATERIAIS 

O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm. 

Será executado calçada em concreto com FCK=15Mpa. 

As dimensões da calçada: largura de 1,50m e espessura de 0,10 cm. 

3. JUNTAS 

            Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas 

ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura 

para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no 

máximo 1,50 m. Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém 

aparentes na superfície do passeio. Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da 

calçada por tratar-se de calçadas com mais de 1,50 m de largura. 

4. LANÇAMENTO E ACABAMENTO 

            Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, 

adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50 m. À 

medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem 

ir sendo retiradas. 

            O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário 

fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes 

junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 
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5. CURA 

            A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a 

diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, 

molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para 

evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o 

concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias. 

6. DECLIVIDADE 

            No caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a água fique 

empoçada na frente da casa, é recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido 

da rua. Essa declividade poderá ser de 1%, ou seja, uma calçada com largura (L)m terá um 

desnível de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a inclinação transversal será de 

0,02m, ou seja, 2 cm. 

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente. 

7. REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS 

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de 

pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, 

melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho 

de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral. 

A CONTRATADA deverá consultar as normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 

para execução dos serviços. 

8. SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL 

           Serão utilizadas placas de 25x25cm. 

9. REVESTIMENTO PRAIA 

                       O revestimento da praia terá como referência o sistema em poliuretano alifático 

semibrilhante, de baixa espessura, alto desempenho, com resistência ao desgaste e ao ataque 

químico, aplicado com espessura 0,150 microns da Viapol, na cor areia na área do lava-pés e o 

restante na cor azul. 

           Será aceito material equivalente ou superior do referenciado acima, desde que, seja 

comprovada sua eficiência e aprovada pela FISCALIZAÇÂO. 

Condições básicas para aplicação da tinta: 

 Polimento abrasivo (lixamento) da superfície ou jateamento captivo; 
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 Limpeza com vassoras e aspirador de pó; 

 Aplicação de primer; 

 Aplicação de primeira de mão de tinta; 

 Aplicação da de mão de acabamento. 

 

Obedecer às orientações de aplicação de todos os materiais aplicados na obra. 

10. GUARDA CORPO DA PRAIA 

             O guarda corpo será em vidro temperado incolor, de 10 mm, fixado com coluna do tipo 

torre pinça, em aço inox, polido, com altura de 50 cm, conforme detalhamento em projeto. Os 

vidros devem ter 1,50 x 1,05 m (LxA).  

             Deverá ser utilizado Parabolt, garantindo a estabilidade das peças por toda a sua 

extensão.  

11. DECK EM MADEIRA PLÁSTICA 

            O material deverá ser na cor marrom, do tipo Cumaru, texturizada, ecologicamente 

correto, madeira sintética. 

Poderá ser instalada por carpinteiro ou marceneiro. Será instalada no vigamento de 

concreto armado. Deverá ter caibros na transversal do vigamento armado e as peças do deck, 

no mesmo sentido das vigas. Poderá ser fixado com pregos, parafusos ou clipes de fixação. 

Apresentar garantia de cinco anos contra apodrecimento ou delaminação. 
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