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Memorial Descritivo 
 

OBRA:  Passarelas  Av.Ubatuba de Farias e Av. Orestes Clemente Serra. 

Local: Pontos de ligação na extensão da Av. Ubatuba de Farias e pontos de ligação na Av. 
Orestes Clemente Silva – Capão da Canoa/RS. 

 
O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da 

Construção de Passarelas para acessibilidade e trânsito de pedestres em pontos com 
ligação de ruas na extensão da Avenida Orestes Clemente Serra e Av. Ubatuba de 
Farias.Tanto nos seus aspectos funcionais básicos de acessibilidade e conforto quanto 
na manutenção das características naturais do local, adotou-se o conceito de não 
somente possibilitar a passagem direta sobre estas áreas, como também estimular a 
contemplação e o passeio. 
O detalhamento e a localização das passarelas estão indicadas em projeto específico 
anexo a este memorial. 
Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na 
interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em 
planta. 
As passarelas são constituídas por módulos, e farão a ligação de uma via a outra da 
Avenida, facilitando e encurtando o trecho de trânsito de pedestres. 

 

Local das Obras: 
 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e 

desmobilização do local das obras e dos serviços. Todos os serviços necessários, que 

exigem o uso de energia elétrica e de água, e outros, necessários para realizar as 

obras e/ou serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e realizados 

com material próprio. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente 

isolado a fim de se evitar acidentes. 

Disposições Preliminares: 
 

Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as 

Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no 

decorrer destas especificações. 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial 

Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação 

da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

projetos e especificações. 
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A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 

antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 

pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais 

a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, 

dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização 

poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, 

desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não 

teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações 

constantes das especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita 

prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que deverão ser realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando 

todas as dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e 

reparos de serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a 

realização dos serviços. 

 
 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
 

Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a seguir, sendo 
que havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas 
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da 
Prefeitura Municipal de Capão da canoa. 
• Placa de Obra – deverão ser afixadas, Placas de Obras com identificação padrão do 
Município em local de boa Visibilidade.  Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir 
às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 2,00x1,25m e deverá 
ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. 
• Locação da Obra – A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando 
instrumentos de precisão e atendendo as cotas de planta. Os níveis encontram-se 
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indicados nos projetos e deverão respeitar o ecossistema existente. Deverá aferir os 

 

níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do 
projeto. 
• Limpeza Permanente da Obra – A empresa deverá manter o canteiro de obras 
permanente limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários 
à execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a segurança e o 
andamento dos serviços. 
• Sinalização – A empresa deverá manter o canteiro de obras sinalizado durante a 

execução da obra, para melhor orientar os usuários e transeuntes. 

 
2. PASSARELAS UBATUBA DE FARIAS. 

 
2. 1 Fundações e Estrutura: 

Cada passarela será sustentada por quatro micro estacas (nas extremidades), em 
concreto armado fck 25Mpa moldada in loco, e engastadas nestas, duas vigas em 
concreto armado 20Mpa com dimensões e forma conforme detalhamento de projeto, 
onde deverá ter encaixe para apoiar a sustentação da mesma. As vigas deverão 
possuir armadura longitudinal 10 diam.8mm e transversal com estribo diam.5mm a 
cada 15cm. 
 
2.2  Pavimentação: 
Serão executados os meio-fios em concreto pré-moldado com 1,00 m de comprimento 
com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base com Fck 
de 25,0 Mpa; 
Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada 
no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia) (Figura 05); 

  

 
Figura 05: Modelo do meio-fio pré-moldado 

 
 
Conforme indicação em planta, a pavimentação deverá ser executada na interligação 
das passarelas e passeio parcial a serem construídos.  Ao final do assentamento o 
espelho do meio-fio em vista deverá possuir cerca de 18,00 cm; 
Não serão aceitos meio-fios com comprimento inferior à 1,00 m; 
Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio-fio ao nível da via para beneficiar o 
acesso de PCD na travessia da via. Nas laterais da rampa será executado o meio-fio de 
forma inclinada em comprimento de 0,50 m para cada lado;Difere do assentamento do 
meio-fio em nível, por ser em rampa, o acabamento a ser executado de forma inclinada, 
o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa; O assentamento do meio fio 
nessa área exigirá, e deverão ser executados, em dimensões conforme projeto. 
 
BASE PAVIMENTAÇÃO: 
Será composta por camada de pó-de-pedra, que para assentamento deve ser 
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espalhada e rasada em um movimento único de uma régua, não se utilizando o 
sentido de vai-vem. É importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura 
uniforme da camada de 5,00 cm e o “espaço” para as peças até a cota final do 
pavimento; A compactação garantirá a estabilidade da base para o assentamento dos 
blocos intertravados.  
 
BLOCOS INTERTRAVADOS: 
Para pavimentação serão assentadas peças de blocos intertravados com altura de 6,00 
cm no modelo retangular, dimensões 10x20cm, cor natural. Sendo que a peça 

modelo do pavimento que será executado deverá ser apresentada previamente pela 
empresa vencedora ao Departamento de Engenharia para análise da qualidade 
(Apresentar amostra para aprovação antes da execução); 
 

O assentamento dos bloquetes deve se dar da “mestra” para as extremidades de muro, 
a fim de se obter painéis contínuos e uniformes, garantir o acabamento e por ventura 
“cortes de peças” nas extremidades menos visíveis, seguindo alguns padrões listados 
abaixo: 
As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, 
não afetando o colchão de pó-de-pedra. Se ocorrer o surgimento de fendas, as peças 
devem ser batidas com martelo de borracha e terem juntas de aproximadamente 2 mm; 
Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a 
compactação inicial com placa vibratória. A compactação deverá ser realizada em duas 
passadas sobre toda a área, cuidando-se para que haja uma sobreposição dos 
percursos para evitar a formação de “degraus”. A compactação deve ser limitada a pelo 
menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem confinamento; 
Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento 
da camada de pó-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina camada de pó deve ser 
espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deve-se varrer até que as juntas entre 
as peças sejam completamente preenchidas; 
A compactação final tem como objetivo o acabamento final no pavimento. Sua 
execução deverá ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se 
pelo número de passadas; 
 
 
2.3  PISO TÁTIL 
Na área do passeio deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e 
direcional na cor vermelha conforme projeto arquitetônico; As placas de piso serão em 
concreto com acabamento liso e sem porosidade, confeccionado em formas lisas para 
menor absorção de umidade e menos desgaste ao longo do tempo, sendo na dimensão 
25 x 25 X 6cm (Figura 06). (Apresentar amostra para aprovação antes da execução). 
 

Figura 06: Modelo das placas para a execução do 
piso tátil 
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OBS.: Não será admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou 

instalação no pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação 

quando da fabricação das peças. 

 
2.4  EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DAS PASSARELAS EM MADEIRA: 

 
Passarelas: 

As passarelas devem unir as duas vias da avenida sobre o arroio, e serem executadas 
de modo a atingir inclinações adequadas a uma transposição segura e 
ergonomicamente correta. Todas as estruturas serão compostas com madeira de 
eucalipto tratado em autoclave. Deve-se respeitar os projetos anexo.  
Segue modelo:   

 
 

Estrutura: Será executada com vigas em madeira roliça de eucalipto tratado de 

diâmetro médio 22,0 cm, com peça única longitudinal de uma extremidade a outra, 
encaixado na viga executada em concreto armado para sustentação dos mesmos e 
fixado com cintas perfurada galvanizadas e parabolt. conforme modelo que segue: 
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Travessas e pilares: Serão executados conforme dimensões, seções e detalhamento 
de projeto, em madeira de eucalipto tratado, fixadas com parafusos galvanizados de 
diâmetro 3/8”, cabeça sextavada, porca e arruela lisa; 
As travessas (reta, curva e diagonal) deverão ser fixadas com pregos galvanizados de 
bitola 21 x 42 e 17 x 27, todas em madeira de eucalipto tratado. Pilares de seção 
4,5x9x145cm 4,5x9x108cm, farão a sustentação das travessas que farão ligações 
transversais e longitudinais, e serão de seções varáveis conforme indicação em 
planta. 

 

Piso: sobre as vigas longitudinais serão pregados o piso (tipo pranchas) que será 

composto por peças de seção 4,5 cm x 14 cm x 135 cm, em madeira eucalipto tratado 
e fixado também com pregos galvanizados de bitola 17 x 27. 
Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado 
um serviço de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que  
 
Travessas e pilares: Serão executados conforme dimensões, seções e detalhamento 

de projeto, em madeira de eucalipto tratado, fixadas com parafusos galvanizados de 
diâmetro 3/8”, cabeça sextavada, porca e arruela lisa; 
As travessas (reta, curva e diagonal) deverão ser fixadas com pregos galvanizados de 
bitola 21 x 42 e 17 x 27, todas em madeira de eucalipto tratado. Pilares de seção 
4,5x9x145cm 4,5x9x108cm, farão a sustentação das travessas que farão ligações 
transversais e longitudinais, e serão de seções varáveis conforme indicação em planta. 

 

Corrimão: terá guarda-corpo de acordo com o detalhamento do projeto, composto por: 
Perfil Curvo em Eucalipto Tratado plainado 9,5x2x275cm, e corrimão perfil reto, em 
madeira de eucalipto tratado plainado 9,5x2x270cm, pregados com prego galvanizado 
de bitola 17 x 27. No módulo central a peça deverá ter perfil curvo, conforme desenho 
de projeto. 

 
2.5 PINTURA 

Todas as peças em madeira (exceto as vigas roliças) deverão receber duas 
demãos de pintura Stain, em tonalidade imbuia. 

 
2.6 SERVIÇOS FINAIS: 

Os materiais resultantes de demolições, remoções, decapagem e limpeza deverão ser 
retirados pela contratada e descartado em local apropriado; 
Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 
retirados do local e transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário 
municipal ou beneficiamento especializado e licenciado. 
Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços 
deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela 
limpeza final e durante a obra; 
Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local 
totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de intervenção, sendo 
entregue limpa e em perfeito estado; 
Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, 
ficando o local em perfeitas condições e em segurança. 
 
3. PASSARELAS ORESTES 
 
3.1 Fundações e Estrutura: 

Cada passarela será sustentada por quatro micro estacas (nas extremidades), em 
concreto armado fck 25Mpa moldada in loco, e engastadas nestas, duas vigas em 
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concreto armado 20Mpa com dimensões e forma conforme detalhamento de projeto, 
onde deverá ter encaixe para apoiar a sustentação da mesma. As vigas deverão 
possuir armadura longitudinal 10 diam.8mm e transversal com estribo diam.5mm a 
cada 15cm. 
 
3.2  Pavimentação: 

Serão executados os meio-fios em concreto pré-moldado com 1,00 m de comprimento 
com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base com Fck 
de 25,0 Mpa; 
Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada 
no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia) (Figura 05); 

  

 
Figura 05: Modelo do meio-fio pré-moldado 

 
 
Conforme indicação em planta, a pavimentação deverá ser executada na interligação 
das passarelas e passeio parcial a serem construídos.  Ao final do assentamento o 
espelho do meio-fio em vista deverá possuir cerca de 18,00 cm; 
Não serão aceitos meio-fios com comprimento inferior à 1,00 m; 
Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio-fio ao nível da via para beneficiar o 
acesso de PCD na travessia da via. Nas laterais da rampa será executado o meio-fio de 
forma inclinada em comprimento de 0,50 m para cada lado;Difere do assentamento do 
meio-fio em nível, por ser em rampa, o acabamento a ser executado de forma inclinada, 
o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa; O assentamento do meio fio 
nessa área exigirá, e deverão ser executados, em dimensões conforme projeto. 
 

BLOCOS INTERTRAVADOS: 
Para pavimentação serão assentadas peças de blocos intertravados com altura de 6,00 
cm no modelo retangular, dimensões 10x20cm, cor natural. Sendo que a peça 

modelo do pavimento que será executado deverá ser apresentada previamente pela 
empresa vencedora ao Departamento de Engenharia para análise da qualidade 
(Apresentar amostra para aprovação antes da execução); 
 
O assentamento dos bloquetes deve se dar da “mestra” para as extremidades de muro, 
a fim de se obter painéis contínuos e uniformes, garantir o acabamento e por ventura 
“cortes de peças” nas extremidades menos visíveis, seguindo alguns padrões listados 
abaixo: 
As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, 
não afetando o colchão de pó-de-pedra. Se ocorrer o surgimento de fendas, as peças 
devem ser batidas com martelo de borracha e terem juntas de aproximadamente 2 mm; 
Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a 
compactação inicial com placa vibratória. A compactação deverá ser realizada em duas 
passadas sobre toda a área, cuidando-se para que haja uma sobreposição dos 
percursos para evitar a formação de “degraus”. A compactação deve ser limitada a pelo 
menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem confinamento; 
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Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento 
da camada de pó-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina camada de pó deve ser 
espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deve-se varrer até que as juntas entre 
as peças sejam completamente preenchidas; 
A compactação final tem como objetivo o acabamento final no pavimento. Sua 
execução deverá ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se 
pelo número de passadas; 
 
3.2.1 MURO DE CONTENÇÃO 
Deverá ser execurado "muro" de contenção(alvenaria com pedras gres), para conter o 
aterro que se faz necessário para o nivelamento do passeio junto a ponte devido o 
decline do terreno, deverá ser aterrado quando necessário, a parte externa do "muro" 
para que o mesmo tenha uma melhor sustentação. 
 

 
 
 
Conforme indicado em projeto, será executado, como complemento do pavimento do 
passeio, o assentamento de grama “catarina”em leivas em placas justapostas, sem 
pragas, plantadas sobre terra de cultura/vegetal espessura mínima de 10 cm, de boa 
qualidade, com terra vegetal sem torrões, e regada até a pega final na entrega dos 
serviços. 
 
3.3  PISO TÁTIL 

Na área do passeio deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e 
direcional na cor vermelha conforme projeto arquitetônico; 
As placas de piso serão em concreto com acabamento liso e sem porosidade, 
confeccionado em formas lisas para menor absorção de umidade e menos desgaste ao 
longo do tempo, sendo na dimensão 25 x 25 X 6cm (Figura 06). (Apresentar amostra 
para aprovação antes da execução). 
 

Figura 06: Modelo das placas para a execução do 
piso tátil 
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OBS.: Não será admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou 

instalação no pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação 

quando da fabricação das peças. 

 
3.4 ESTRUTURA DAS PASSARELAS 

 
Passarelas: 

As passarelas devem unir as duas vias da avenida sobre o arroio, e serem executadas 
de modo a atingir inclinações adequadas a uma transposição segura e 
ergonomicamente correta. Todas as estruturas serão compostas com madeira de 
eucalipto tratado em autoclave. Deve-se respeitar os projetos anexo. 
Segue modelo: 
 

 
 

Estrutura: Será executada com vigas em madeira roliça de eucalipto tratado de 

diâmetro médio 22,0 cm, com peça única longitudinal de uma extremidade a outra, 
encaixado na viga executada em concreto armado para sustentação dos mesmos e 
fixado com cintas perfurada galvanizadas e parabolt. conforme modelo que segue: 
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Travessas e pilares: Serão executados conforme dimensões, seções e detalhamento 
de projeto, em madeira de eucalipto tratado, fixadas com parafusos galvanizados de 
diâmetro 3/8”, cabeça sextavada, porca e arruela lisa; 
As travessas (reta, curva e diagonal) deverão ser fixadas com pregos galvanizados de 
bitola 21 x 42 e 17 x 27, todas em madeira de eucalipto tratado. Pilares de seção 
4,5x9x145cm 4,5x9x108cm, farão a sustentação das travessas que farão ligações 
transversais e longitudinais, e serão de seções varáveis conforme indicação em 
planta. 

 

Piso: sobre as vigas longitudinais serão pregados o piso (tipo deck boleado) que será 

composto por peças de seção 4,5 cm x 14 cm x 135 cm, em madeira eucalipto tratado 
e fixado também com pregos galvanizados de bitola 17 x 27. 
Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado 
um serviço de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que  
 
Travessas e pilares: Serão executados conforme dimensões, seções e detalhamento 

de projeto, em madeira de eucalipto tratado, fixadas com parafusos galvanizados de 
diâmetro 3/8”, cabeça sextavada, porca e arruela lisa; 
As travessas (reta, curva e diagonal) deverão ser fixadas com pregos galvanizados de 
bitola 21 x 42 e 17 x 27, todas em madeira de eucalipto tratado. Pilares de seção 
4,5x9x145cm 4,5x9x108cm, farão a sustentação das travessas que farão ligações 
transversais e longitudinais, e serão de seções varáveis conforme indicação em planta. 

 

Corrimão: terá guarda-corpo de acordo com o detalhamento do projeto, composto por: 
Perfil Curvo em Eucalipto Tratado plainado 9,5x2x275cm, e corrimão perfil reto, em 
madeira de eucalipto tratado plainado 9,5x2x270cm, pregados com prego galvanizado 
de bitola 17 x 27. No módulo central a peça deverá ter perfil curvo, conforme desenho 
de projeto. 
 
3.5  PINTURA 

Todas as peças em madeira (exceto as vigas roliças) deverão receber duas 
demãos de pintura Stain, em tonalidade imbuia. 
 
3.6 SERVIÇOS FINAIS: 

Os materiais resultantes de demolições, remoções, decapagem e limpeza deverão ser 
retirados pela contratada e descartado em local apropriado; 
Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 
retirados do local e transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário 
municipal ou beneficiamento especializado e licenciado. 
Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços 
deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela 
limpeza final e durante a obra; 
Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local 
totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de intervenção, sendo 
entregue limpa e em perfeito estado; 
Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, 
ficando o local em perfeitas condições e em segurança. 

 
 
Observações: 
 
Dos Serviços: 

Os serviços devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo. 
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A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 

elaborar sua proposta. 
A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 
de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

 
Dos Complementos: 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 
adequados. 
A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será 
inteiramente da empresa executora dos serviços. 
A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia 
dos serviços executados. 
A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 
reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 
As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

 
 

O Prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias. 

Capão da Canoa, 03 de março de 2020. 

 
 

 
Diego Martins Ferruda 
Tec.Edificações – CRT/RS 5514703 
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