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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COM PLAYGROUND EM MADEIRA NO 

MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 

Construção de 05 praças com playground em madeira tratada e pavimentação de passeios nos 

locais conforme segue:  

 Praça Zona Norte, Rua Chile esquina Rua Colômbia, s/n., Bairro Zona Norte – 

Capão da Canoa - RS 

 Praça do Louro, Rua 4 esquina Rua Otavio Raulino de Souza, s/n., Loteamento 

Louro– Capão da Canoa – RS 

 Praça Guarani, Rua C, esquina Avenida A, s/n., Bairro Guarani – Capão da 

Canoa – RS 

 Praça Parque Antártica, Rua 54, n.º 221, Bairro Parque Antártica – Capão da 

Canoa – RS 

 Praça Praia Conceição, Rua Ipê esquina Travessa Figueira, s/n., Distrito de 

Arroio Teixeira– Capão da Canoa – RS 

 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da construção de praça 

com pavimentação de passeio nos endereços listados acima. Serve também para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 

detalhamentos indicados em planta.  

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta execução esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 

deverão ser realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro 

de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições 

idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 
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Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, 

tapumes, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da 

empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

Disposições gerais:Havendo a necessidade de alguma alteração no decorrer da obra, a mesma 

deverá ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de 

responsável técnico pela execução dos serviços e outros. E durante a execução dos serviços, seguir 

rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as normas regulamentadoras do ministério do 

trabalho (NR18 e NR35). 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1. PLACA DE OBRA 

Deverá ser afixada placa de obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento.Sua medida terá as seguintes medidas: 2,50m x 1,00m e deverá ser confeccionada 

em chapa de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm.  

 

2. Playground em MADEIRA TRATADA. 

Constitui-se de equipamentos para recreação infantil em madeira tratada em autoclave. 

O playground é constituído por pergolados, balanços, casa do Tarzan entre outros, conforme 

projeto. 

 

2.1  Pergolados 

 Serão construídos pergolados com dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em 

madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave com pilares e vigas de Ø 15 cm e 

travessas de Ø 10 cm; 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

 Sobre o pergolado haverá tela galvanizada soldada para servir de futura cobertura verde; 

 Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para 
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evitar rachaduras. As fixações das vigas aos pilares também deverão ser através de cinta 

perfurada galvanizada (figuras 01 e 02). Todos os pregos e grampos a serem utilizados 

deverão ser galvanizados. 

Figura 01 – Cinta metálica perfurada.  Figura 02 – Chapa anti-racha. 

 

 

  
 

2.2 Balanços 

 Serão construídos balanços com dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em 

madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 25 cm; 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

 Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para 

evitar rachaduras (figuras 04 e 05); 

 A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada galvanizada 

Ø12 mm com porcas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda a 

estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados 

deverão ser galvanizados; 

 Os balanços deverão ser com correntes galvanizadas em aço carbono espessura do elo não 

inferior a 5,5 mm e assento de madeira em pinus tratado aplainado, espessura 4,5cm, sem 

arestas vivas. 
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2.3 Gangorras 

 Serão construídas gangorrasconforme detalhamento em projeto, tudo em madeira roliça de 

eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm; 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

 Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para 

evitar rachaduras (figuras 04 e 05); 

 A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada galvanizada 

Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda 

a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados 

deverão ser galvanizados; 

 Nas gangorras deverá possuir um conjunto de pega mãos em tubo de aço galvanizado Ø 

1,5” fixados na gangorra, livres de qualquer farpa; 

   

2.4 Tripé com pneus 

 Será construído uma unidade de tripé com pneus de balanço (figuras 03) com dimensões 

conforme detalhamento em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em 

autoclave de Ø 20 cm; 

 Todas as peçasde madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para 

evitar rachaduras (figuras 04 e 05); 

 Haverá um conjunto de pneus, sustentados por correntes galvanizadas em aço carbono 

espessura do elo não inferior a 5,5 mm, fixadas no tripé de madeira e nos pneus através de 

parafusos, arruelas e porcas duplas; 

 Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das águas pluviais, 

não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos aos usuários; 
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 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo. 

 

Figura 03 – Tripé com pneus.  

 

 
 

2.5 Barreira de pneus 

 Será construído uma unidade de barreira com pneus (figura 04) com dimensões conforme 

detalhamento em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 

20 cm; 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

 Todas as peças deverão possuir nas suas extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim 

como cinta perfurada galvanizada para evitar rachaduras (figuras 01 e 02); 

 Haverá um conjunto de pneus fixados no madeiramento através de parafusos, arruelas e 

porcas duplas; 

 Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das águas pluviais, 

não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos aos usuários. 

 Serão fixadas também tubos galvanizados de 1”, fixados através de barras internas 

roscadas, porcas e arruelas; 
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 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo. 

 

Figura 04 – Barreira de pneus.  

 

 
 

2.6 Casa do Tarzan 

 Deverá ser construído em madeira tratada em autoclave nas dimensões conforme projeto; 

 O mesmo contará com escadas, ponte pênsil, plataforma da ponte, escalada de corda, 

escorregador em madeira, balanços de pneus, balanços infantis tipo “cadeirinha”, escada 

vertical/horizontal, tubo de descida, escalada por corda; 

 Todas as peçasde madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para 

evitar rachaduras (figuras 01 e 02); 

 A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada galvanizada 

Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda 

a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados 

deverão ser galvanizados; 
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 O telhado do mesmo deverá ser executado com telhas de fibrocimento espessura mínima 

6mm. 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo. 

Figura 05 – Vista isométrica da casa do 

Tarzan.  

Figura 06 – Vista isométrica da casa do 

Tarzan. 

 

 
 

  
 

Ponte pênsil:A ponte pênsil será executada com piso de madeira de pinus tratado de 4,5 cm de 

espessura e 10 cm de largura. Sua fixação se dará através de três linhas de cabo de aço encapado Ø 

6 mm, passante através de furos pelo eixo tranversal das madeiras e grampos para madeira nas 

extremidades, utilizando mangueira PVC para espaçamento entre as peças. Também haverá 

proteção lateral tipo guarda-corpo com cordas de polipropileno trançada 12 mm. 

Escorregador: O escorregador será todo em madeira aplainada, e os parafusos de fixação deverão 

ser próprios para madeira, galvanizados e com cabeça francesa. 

Balanços de pneus: As correntes dos balanços de pneus devem ser galvanizadas em aço carbono 

espessura do elo não inferior a 5,5 mm, os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para 

escoamento das águas pluviais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar 

ferimentos aos usuários. 

Balanços infantis (cadeirinha): Os balanços infantis tipo “cadeirinha” (figura 17)devem ser 

fixados com cabos de aço encapados Ø 6 mm, passante na estrutura superior e fixados com 

grampos para madeira. 
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Figura 7 – Balanço Infantil.  

 

 
 

Escada vertical/horizontal: A escada vertical/horizontal trata-se de escada com tubos 

galvanizados de 1e1/2”, fixados através de barras internas roscadas, porcas duplas e arruelas. 

Tubo de descida: O tubo de descida, será galvanizado de Ø 3”, com base de concreto 50x50x20 

cm, fixado na estrutura de madeira superior. 

Escalada de corda: A escalada de corda será executada com cordas de polipropileno trançada 12 

mm em uma malha quadrada de 15x15 cm, fixadas através de nós passantes na estrutura de 

madeira e outra instalada ao lado do tubo de descida. 

 As demais estruturas seguirão detalhamento do projeto em anexo, como: piso em madeira 

de deck 10 cm sobre barrote de seção 3x15 cm em madeira de pinus tratado, pontaletes do 

guarda-corpo em seção 10x10 cm, estrutura do telhado em madeira de pinus tratado com 

caibros 3x10 cm, ripas 3x3 cm, cobertura com telha cerâmica portuguesa, fixando seus 

beirais com pregos para telhas. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO COM BLOCOS DE CONCRETO 

INTERTRAVADOS 

 

 Obs.: Excetuando a praça do bairro Parque Antártica, onde a pavimentação deverá ser em 

concreto alisado espessura de 06 cm, conforme projeto, sobre lastro de brita com 

5cm de espessura. As demais deverão seguir as especificações abaixo. 
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3.1. REMOÇÕES  

Deverá ser realizada a decapagem da camada vegetal em toda a área considerada para o passeio, 

devendo o volume ser descartado através de bota-fora, executando-se a regularização da área. 

A completa limpeza na área será efetuada manual e mecanicamente, dentro da mais perfeita 

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 

 

3.2. MEIO-FIOS 

Deverá ser executado o nivelamento da base como preparo para o assentado dos novos meios-fios. 

Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado de dimensões 15x12x30x100 cm, deFck de 

25,0 Mpa. 

Os meios-fios deverão atender as normas técnicas da ABNT, e a argamassa de rejunte deve ter 

traço de 1:3 (cimento e areia). 

 

Figura 01 – Meio fio de concreto.  

 

 
 

Ao final do assentamento o espelho do meio-fio em vista deverá possuir 18,00 cm de altura. 

Não serão aceitos meios-fios com comprimento menor que 1,00m ou com fissuras que configure 

falta de qualidade na produção. 

 

3.3. BASE E REGULARIZAÇÃO 

Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, observando-se os níveis, 

inclinações e os acessos determinados em projeto. 

Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para a execução do pavimento 

do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados. 

Pó de brita:Deverá ser espalhada uma camada de base com pó debrita de espessura de 6,00 cm, 

constituindo um colchão para o pavimento.  

A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a estabilidade da base. 
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Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido do alinhamento para a 

sarjeta da via pública em aproximadamente 2% de caimento. 

3.4 PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

Conforme projeto, o pavimento será de piso intertravado de concreto pré-moldado, tipo holandês, 

de dimensões 10 x 20 cm, de 06 cm de espessura, Fck 25 Mpa. 

Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a compactação 

inicial com placa vibratória.  

Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento da camada 

de pó de pedra sobre o pavimento, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina 

camada do 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 definitivo no pavimento. Sua execução 

deverá ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se pelo número de 

passadas. 

 

3.4 PISO TÁTIL 

Na área do passeio será executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor 

vermelha conforme projeto arquitetônico; 

Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (gabarito) na seção do passeio, para 

possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado; 

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 20 x 20 X 06 cm de espessura. 
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 OBS.1: Não será admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou instalação 

no pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação durante a fabricação 

das peças. 

 OBS.2: Não será efetuada a colocação de piso tátil na praça do bairro parque Antártica, 

considerando que o mesmo já o possuí em seu passeio. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 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 se 

elimine as arestas vivas e farpas de madeira. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. 

Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão 

de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 

DOS SERVIÇOS: 

A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua 

proposta; 

Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha orçamentária e 

projetos; 
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Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da 

ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do 

trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s; 

Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos operários.  

A obra será entregue perfeitamente limpa 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de execução dos 

serviços; 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados; 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços; 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem 

reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório; 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 150 dias 

 

Capão da Canoa, 19 de Março de 2020 

 

 

__________________________   ________________ 

Filipe Brehm Marques da Silva             Jonatas Luz Dariva  

Eng. Civil      Eng. Civil 

CREA/RS 171.406     CREA/RS 183.797 

 

 


