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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
Localização: RIO RUFINO. 
Pavimentação: Lajota Sextavada de Concreto. 
Rua: JOSÉ OSELAME.    
Extensão l = 240,00 ml. 
A= 1.920,00 m2. 
 
 
01)  CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO PROJETO: 

 A pavimentação a lajotas de concreto simples da Rua: José Oselame, tem uma 
bacia hidrográfica de captação pluviométrica de 4,5 ha; a intensidade de 
precipitação pluviométrica, baseada em hipótese de projeto, será enquanto perdurar 
a chuva de 41,00 mm e o período de retorno é de 10 (dez) anos. 

 Não foi realizado teste de infiltração. 
 A velocidade de escoamento nas tubulações, se darão numa vazão de 95,0%       
(0,95 x 

O tempo de concentração da chuva será de 10,00 minutos; a vazão de 
dimensionamento é de 35,0 l/s. 
 Os materiais grosseiros serão retirados através das caixas boca de lobo que terão 
tampas removíveis e no nível do ponto das calçadas. 
 Os coletores de água terão velocidade mínima de 1,00 m/s e velocidade máxima 
de 1,50m/s; a capacidade de engolimento das bocas de lobo é de 65 l/s. 
As águas coletadas em ambos os lados da pavimentação correrão em direção ao 
Arroio existente na cota mínima de projeto. 

 
 
02)  PREPARO DA CAIXA:  A terraplanagem, cortes e aterros, será executada com 

trator de esteiras, que raspará inicialmente o terreno para retirada de materiais 
impróprios e em seguida iniciando os cortes, transportando ao mesmo tempo o 
material para as áreas de aterro, onde será depositado em camadas adequadamente 
compactadas a trator e a rolo compactador vibratório. 

       Concluído o serviço de corte e aterro será dado o acabamento com moto-niveladora 
que preparará adequadamente a base, com os desníveis e curvaturas necessárias. 

       Sobre o terreno compactado será lançada uma camada de brita corrida com 12,0 cm 
de espessura que compactado pôr vibração se constituirá no Lastro-dreno, que 
receberá o pó de brita com espessura de 8,0 cm onde será feito o assentamento das 
lajotas. 
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03) CALÇAMENTO: Será executado com Lajota sextavada de concreto simples com 
fck=35,0 Mpa ( No minimo),  nas   dimensões  cuja  circunferência  tenha  raio r = 
14,0 cm e  com espessura mínima de 8,0 cm. Os blocos de concreto não deverão 
possuir ângulos agudos e reentrantes entre os dois lados. Serão assentes em fileiras 
perpendiculares em relação aos meios fios, lado a lado numa distância máxima 
entre blocos, de 2,0 mm a 3,0 mm, não ultrapassando 3,0 mm. Os rejuntes será feito 
utilizando pó de pedra. 

  Após uma secção de pavimentação serão compactados as lajotas com rolo 
compactador. 

 
 
04) MEIOS FIO: Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões 

(0,12x0,15x1,00x0,28)m, com fck=18,0 Mpa ( No mínimo), serão colocados em 
alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no mínimo 
receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para execução 
posterior de contra-piso de concreto simples e assentamento de ladrilhos hidráulico. 
Os meios-fios junto as bocas de lobo serão rejuntados com argamassa de cimento, 
cal e areia média, num traço mínimo de 1:5. Os meios-fios nas entradas de garagem, 
deverão ser rebaixados numa largura mínima de 3,0 m conforme projeto em anexo. 

 
 
05) REDE PLUVIAL: Conforme projeto, nas secções baixas serão executadas 

drenagens e esgoto pluvial que constarão de tubos de concreto simples ou armado 
de diâmetro pré-determinado e calculado conforme o caso, que interligarão as 
caixas, de ligação de inspeção ou coleta de águas superficiais. 

     Serão assentes em valas com fundo compactado sobre camada de pedra corrida e 
reaterrados com material argiloso compactado. 

 
 
06) CAIXAS DE COLETA: As caixas serão em alvenaria de tijolos maciços 

rebocados, serão executados adequadamente e, as coletoras de águas superficiais 
(bocas de lobo) também serão em tijolos maciços e rebocados, recebendo na parte 
superior no nível da calçada, uma tampa de concreto armado para possível inspeção 
se necessário. 

 
Obs.: 1)Em termos ambientais a obra é viável. 
          2) O projeto apresentado é compatível com a obra a ser implantada. 
          3) A rede elétrica e iluminação pública como sugestão deverá ser instalada no 

lado  
              esquerdo da respectiva rua. 
 
 
                                                 Rio Rufino,  14 de Janeiro de 2009. 
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