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MEMORIAL DESCRITIVO PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM FAIXA DE SERVIÇO 

EM GRAMA 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias 
empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execução dos 
serviços e empregos dos materiais que farão parte dos passeios em concreto armado com faixa 

de serviço em grama, das ruas Antônio Fortunato Barizon e Arlindo Marmentini, no Bairro Jardim 
Itália, na cidade de Bom Jesus – SC. 

 
 

1 MEIO-FIO DE CONCRETO 
 

Os meios-fios são dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevados 
que este, com o duplo objetivo de limitar a área destinada ao trânsito de veículos e conduzir as 
águas precipitadas sobre o pavimento e passeios, para outros dispositivos de drenagem. 

Os meios-fios danificados deverão ser substituídos conforme indicado em projeto, afim 
de garantir o nível com o passeio e o alinhamento da rua. 

Os meios-fios deverão ser executados em concreto, com fck mínimo de 18 MPa, pré-
moldados conforme projeto executivo. O assentamento do meio fio será executado no limite da 
pavimentação. 

A seção dos meios-fios será de acordo com o projeto, e terá espessura mínima de 15 
cm, sendo que a borda superior será arredondada podendo chegar a 13 cm (conforme detalhe 
no projeto). 

A ancoragem (engastamento) do meio-fio ao substrato (pavimentação existente ou 
outro), deve ser adequada ao caso e de responsabilidade da empreiteira. 
 
 

2 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 
 
Os serviços e materiais a serem empregados na execução do projeto de 

pavimentação dos passeios públicos deverão atender o seguinte:  
 

2.1  Preparo do terreno 

 

2.1.1 Serviços Preliminares 

 
Deverá ser realizada a limpeza dos passeios com a remoção de entulhos e outros 

obstáculos presentes ao longo das laterais da via pública, visando desimpedir o corpo da via, das 
obstruções naturais ou artificiais porventura existentes.  

 

2.1.2 Regularização do subleito e compactação 

A regularização do subleito consiste em pequenas intervenções, em cortes ou aterros, 
executados na superfície do terreno dos passeios a pavimentar, de modo a conferir condições 
adequadas em termos geométricos e tecnológicos. 
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No caso de aterro, os materiais empregados na regularização deverão ser de boa 
qualidade, composto principalmente de terra pura. 

 Por último, a superfície do terreno a pavimentar deverá ser compactada. 
 
 

2.2 Pavimentação em concreto desempenado 

 
Sobre o terreno pronto deverá ser distendida uma camada de brita com espessura 

mínima de 3,00 cm. 
Sobre o lastro de brita, deverá ser executada uma malha de aço ø 4,2 mm espaçada 

a cada 15 cm e posteriormente a camada de concreto com espessura de 6 cm que deverá 
apresentar acabamento desempenado. O concreto deverá ser usinado fck 25 MPa com 
agregados de granulometria mais fechada para garantir a homogeneidade do pavimento. 

Poderá ser usado desempeno mecânico. No entanto o acabamento deverá ter 
aspecto áspero, antiderrapante e uniforme mantendo a coloração, não podendo ficar liso ou 
queimado. 

 

 
Imagem ilustrativa do aspecto de acabamento do passeio. 

 
Na construção do piso, deverão ser executados os cortes das juntas de dilatação, 

espaçadas a cada 2,00 m. 
O piso podotátil será constituído por lajota de concreto, alerta e direcional, nas 

dimensões de 40 x 40 x 2,5 cm, em cor contrastante ao piso de concreto (≥ 30 pontos de LRV), 
com acabamento uniforme, de primeira qualidade, com arestas definidas, sem defeitos e com 
resistência mínima a compressão, afim de, resistir ao tráfego de veículos leves e pedestres.  

As lajotas deverão ser assentadas sobre lastro de concreto durante a execução do 
mesmo e deverão estar niveladas com o piso em seu entorno. 

A empresa executora deverá apresentar controle tecnológico das placas táteis. 
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3 FAIXA DE SERVIÇO 
 
Nas faixas de serviço o solo não deverá ser compactado, sendo que o mesmo 

receberá o plantio de grama. A grama deverá ser da espécie sempre verde. 
 
 
 
 

 
Bom Jesus, 20 de julho de 2020. 
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