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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO 

 

  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo apresenta o projeto arquitetônico da praça de eventos de 

Serrano do Maranhão, que será implantada na Avenida das Palmeiras. O conjunto de 

procedimentos descriminando as técnicas, critérios, condições dos pareceres a serem 

trabalhandos para execução da obra. 

 

2 DADOS GERAIS 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.612.626/0001-11 

OBRA: Projeto Praça de Eventos 

ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALEMIRAS, SERRANO DO MARANHÃO 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Todos os materiais a serem empregados deverão obdecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado 

material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação de 

Responsável Técnico pela obra e autorização prévia da Prefeitura de Serrano. 

 

4 FASE DA OBRA 

Para as fases que fazem parte do processo do projeti, materiais, equipamentos e critérios 

de analogia , devem quaisquer alterações nas plantas, detalhes ou especificações, determinando 

ou não alteração do custo da obra ou serviço, será executada com autorização do Responsável 

Técnico pela obra e autorização prévia da Prefeitura. 

 

5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

A placa de identificação deverá ser alocada, com indicadoras com inscrições de acordo com 

as seguintes orientações: 

a) As dimensões mínimas da placa deverão ser de 1,5m x 3,0m; 

b) A placa deverá ser em chapa galvanizada e suporte em madeira autoclavado e 

pintado; 

c) Tanto as letras devem ser em fonte Arial quanto os logotipos deverão ter 

tamanhos proporcionais ao tamanhão placa; 

d) As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com fundo 



 

 

claro; 

e) A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra. 

 

6 MADEIRAMENTO UTILIZADO DURANTE A OBRA 

A madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deve possuir 

certificado FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação 

atráavés de documentos e nota fiscal deverá ser entregue a fiscalização juntamente com a 

medição. 

 

7 LOCAÇÃO DA OBRA 

A instituição responsável pelo projeto da praça deverá fornecer as cotas, coordenadas e 

outros dados para a locação de obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das 

referências de níveis e dos vértices de coordenadas implantados ou a utilização para a execução 

do levantamento. 

 

8 MEIO FIO 

O meio fio será em concreto pré-moldado e será atribuido para as áreas demarcadas, a 

peça prismática retangular empregada para solucionar a descontinuidade entre a pista de 

rolamento de acesso e tanto o passeio da praça, 

O meio fio servirá como guia para os canteiros jardim onde será a área gramada da praça, 

desta forma a representação esta contida no projeto arquitetônico junto com medidas, raios e 

áreas. 

A peça em concreto pré-moldada deverá seguir as disposições da NBR-5732, NBR-733, 

NBR-5735, NBR-5736. Devem atender as seguintes condições como consumo mínimo de cimento 

à 300kg/m³; resistência à compressão simples de 15 Mpa; e dimensão de 13x15x100xm. 

Textura: as faces aparentes devem apresentar uma textura lisa e homogênea resultante 

do contato direto com as formas metálicas.  

Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com 

trinchas e desempenadeiras. 

Areia média, pó-de-pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase 

de assentamento das peças. Meios-fios rebaixados deverão ter as mesmas características dos 

meios-fios de concreto comum e manter espelho de 5 cm. Os equipamentos para a execução do 

assentamento de meios fios de concreto pré-moldados são indicados equipamentos como: 



 

 

ferramentas manuais; soquetes manuais com diâmetro da área de contato de 6 a 8cm e peso de 4 

Kg. 

A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber: 

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dadas por um fio de nylon esticado com 

referências topográficas não superiores a 20,00 m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00m 

nas curvas horizontais ou verticais. 

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas permitirem a 

marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel. 

Os meios-fios assentarão diretamente sobre a base acabada. Para isso a base deverá ser 

executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto 

definirá em cada caso, as larguras necessárias. 

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito 

com material incompressível, tais como, pó-de-pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. 

Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses materiais, deverá ser 

adicionado cimento na proporção de 1:10. 

À medida que as peças forrem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá 

ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá 

ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo 

a não desalinhar as peças.  Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os 

meios-fios perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3.  

 

9 ACESSIBILIDADE  

Para o projeto o nível será com altura do meio fio adotada foi de 10 cm, para se adequar à 

topografia do terreno, os parâmetros para a rampa da entrada são: largura de 1,20 m sendo o 

mínimo admissível, com abas laterais de 50 cm de largura e comprimento da rampa em 1,20 m; a 

inclinação admissível na NBR 9050 para segmentos de rampa é i %: 8,33 (1:2). 

O piso tátil de alerta e direcional pré moldados em concreto para áreas externas, sendo 

em cor contraste com a do piso cerâmico, piso tátil de alerta e direcional cimentício para área 

externa, tipo ladrinho hidráulico, dimensões das placas 300x300 e espessura 20mm, modelo de 

referência Casa Franceza. 

 

 



 

 

10 GRAMA 

 Deverá ser executada a colocação de terra vegetal do tipo granel com altura de 4cm e 

deverá ser realizada a implantação de grama esmeralda em rolo, em placas com área a cobrir os 

canteiros da praça. 

 O terreno deverá ser adudantemente irrigado após o plantio, a área a ser plantada as 

mudas deve ser limpa e posteriormente receber a camada de terra preparada, sendo essa mistura 

com calçario dolomítico e fertilizante NPK 10:10:10. 

 

11 CIRCULO CENTRAL E RAMPA 

No projeto centralizado no meio da praça deverá ser executado um circulo com mais um 

degrau o seu piso terá cerca de 38 cm por 17 cm de altura do espelho mais a base do circulo, tanto 

o piso da área da praça será em concreto quanto o piso do circulo como os das rampas. 

As rampas serão duas em concreto elas serão locada no meio da praça e suas direções 

serão respectivamente: a primeiro com acesso inicial no começo da praça até o circulo central e o 

segundo do circulo central até o fim da praça próximo ao inicio da rua do cemitério. 

 

Serrano do Maranhão/MA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO 
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