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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
  Este memorial refere-se ao projeto de infra-estrutura urbana, constituído na 
pavimentação em bloco intertravado de concreto do passeio público na Rua Avenida Dona 
Etelvina, no Município  Quinze de Novembro-RS, conforme Projeto em anexo. 
 
TOTAL: 928,76 m2 

 
1. Nivelamento do solo 

 Será executado o nivelamento corretivo, visando eliminar as irregularidades e colocar o 
terreno dentro do greide projetado. Devem-se fazer os reforços necessários na base existente que 
deve ser regularizada e compactada. 
 

2. Passeio Público  
 

Os passeios públicos da Avenida Dona Etelvina ,serão com piso intertravado de concreto 
tipo “PAVER”, formado por blocos retangulares com dimensões de 10,5x21x6cm e placas pré-
moldadas de piso táteis de alerta e direcional. Ambos deverão obedecer as normas técnicas NBR 
9050 e NBR 15953 e seu assentamento seguir o projeto. 

Para o assentamento devem ser seguidas algumas etapas. Inicialmente devem-se fazer 
os reforços necessários na base existente que deve ser regularizada e compactada com placa 
vibratória. 

Serão instalados, para a demarcação e contenção do piso que será executado, meio fio 
de concreto, junto aos lotes lindeiros ao passeio conforme especificado projeto, que deverão ser 
enterrados emergindo do solo, somente a espessura do bloco de concreto. Onde em seguida, 
sobre a base compactada, colocar colchão de pó de brita com espessura de 3 a 5 cm regularizada, 
em seguida instalar linhas de guia a cada 2,5 metros em ambos os sentidos, somente então iniciar 
o assentamento dos blocos de concreto. 

Após concluir o assentamento, os blocos deverão ser compactados com placa vibratória, 
e em seguida deve ser espalhada uma camada de pó de brita sobre toda a área do piso e 
compactar novamente para que a brita preencha os rejuntes. 

  

 
     Quinze de Novembro, 28 de Setembro de 2017. 
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