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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETIVO 

O Presente Memorial Descritivo e as especificações técnicas tem por finalidade a 
Instituição de Normas de Caráter Técnico e ao estabelecimento de diretrizes as quais 
deverão ser cumpridas para o planejamento e execução dos projetos e implantação do 
Portal da cidade de Anchieta/SC, localizado na SC-305, em consonância com as 
melhores técnicas e características de execução dos mesmos. Complementarão estas 
especificações as normas, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados 
pela ABNT, bem como toda a legislação em vigor referente às obras civis, inclusive 
sobre segurança do trabalho e preservação do meio ambiente, que serão consideradas 
parte integrante deste memorial, como se nele estivesse transcrito. 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: Trata-se dos serviços necessários para  

organizar,  dar  condições  de início  à  obra,  bem  como  manter  sob  controle  

de  qualidade  e  segurança  o desenrolar  de  todas  as    atividades  e  serviços  

necessários  à  execução  das obras. 

1.1.1-  Dispositivos  de  proteção  e  segurança: A  empresa  

executante  da  obra  deverá  organizar  e  manter  no  cotidiano, equipamentos   

de   proteção   individual   para   seus   funcionários,   fiscais   e visitantes,  bem  

como  estabelecer  normas  e  hábitos  voltados  para  a  higiene  e segurança  

como  um  todo.  Deverá dispor no local de cavaletes que  orientem o  trânsito  

durante  o  percurso  dos  serviços. 

  1.1.2 – Ligações  Provisórias: Todas  as  instalações  provisórias  

necessárias  (água,  esgoto,  energia,  telefone, etc...)  deverão seguir 

rigorosamente os padrões exigidos pelas  concessionárias locais  e  devidas  

orientações  da  das  Concessionárias  Abastecedoras  Locais. 

 

1.2- LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA: O preparo do  terreno  constará  de  limpeza  

e  regularização  das  áreas  a  serem executadas  as  obras,  o  que  permitirá  que  a  

área  fique  livre  de  qualquer  entulho  ou restos  de  materiais,  executando  todo  o  

movimento  de  terra  necessário  e indispensável  para  a  execução  da  obra.   A 

contratada  providenciará  a  limpeza  permanente  do  local,  durante  todo o  seu  

desenvolvimento,  deverão ser  feitas  remoções  e  desobstruções  diárias  no  entorno,  

para  que  os  serviços fluam   tranquilamente,   visando   também   a   segurança   dos   

trabalhadores envolvidos, da fiscalização  e  dos  veículos  que  transitam  no  entorno. 

 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

O presente projeto contempla a implantação do Portal da cidade de Anchieta/SC 
denominado Portal do Passado, localizado na SC-305 – Rodovia Luiz Caldato, 



                                                                  
   

(Coordenadas - Lat 26 30`38`` S. Long 53 18`02`` O) /SC. O projeto a ser executado 
corresponde ao tratamento paisagístico e espaço de contemplação nas bordas laterais 
da SC-305, na Linha Gaúcha. 

A proposta visa além de ser um equipamento turístico, contribuir com a divulgação da 
história de Anchieta aos transeuntes, visando também a preservação ambiental, onde 
buscou-se a sustentabilidade com a geração de energia própria, através de placas 
fotovoltaicas, o uso de plantas nativas. A escolha do aço cortem também se deu além 
de sua estética diferenciada, pela sua durabilidade e por representar a garra e pujança 
do povo Anchietense, por não exigir pintura e por ser um material 100 % reciclável.  

O tratamento da área inclui: 

Pergolado com placas solares; 

Letreiro com balanço instagramável; 

Postes demarcativos; 

Murais da história; 

Passeios, caminhos espaços de convívio; 

Paisagismo e iluminação; 

Equipamentos urbanos como bancos, lixeiras, etc. 

 

2. ANTE PROJETO 

 

Levantamento topográfico (existente) 

Planta de situação (imagem google) 

Planta baixa (Implantação) e detalhes 

Paisagismo 

Fotomontagens 3 D 

 

4. ESCOPO 

 

4.1 – LOCAÇÕES 

Todas as locações de edificações, níveis de acabamento, pisos deverão ter suas cotas 

de implantação locadas por serviços de topografia contratados, qualquer divergência ou 

incompatibilidade de locação deverá ser submetida ao responsável técnico fiscal da 

obra. 

 

4.2 – GUIAS 

As guias terão do ponto do piso até o seu topo a medida de 15 cm. Nas rampas, serão 

implantados pisos táteis de alerta e corrimãos, conforme consta na ABNT 9050:2004.  

 



                                                                  
   

4.3 – TERRAPLENAGEM 

O projeto respeitou o perfil natural do terreno quase que na totalidade, com apenas 

algumas alterações para garantir acessibilidade, onde buscou-se o nivelamento do 

terreno com aterros em alguns pontos com cota inferior. 

 

4.4- EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

4.4.1 – PERGOLADO 

                      

 

Composto por 02 módulos curvos. Cada módulo é composto por 06 pilares com seção 

quadrada e altura final acabada de 3.300 mm, maior extensão (parte posterior) 9.600 

mm. 

Com estrutura em madeira de lei, maciças, tipo Cumaru, Angelim ou similar, deve 
suportar tanto as cargas de peso próprio, as cargas das placas fotovoltaicas quanto as 
de vento, essa estrutura deve ser impermeabilizada e resistente aos raios solares com 
garantia mínima de 15 anos (para ambientes externos).  

 A estrutura em madeira contará com 06 pilares nas dimensões (140x140 mm), 02 vigas 
estruturais na parte superior, uma em cada borda, com seção de (190x70 mm) que 
serão instaladas com comprimentos e emendas a fim de propiciar o formato curvo do 
pergolado. Sobre estas vigas estruturais aplicadas sobre os pilares serão instaladas 
peças transversais com seção (140x70 mm) comprimento 2.500 mm.  As instalações de 
energia elétrica, solar, água, sistema de monitoramento (câmeras) e drenagem também 
serão executadas junto ao pergolado. Os pergolados serão executados sobre 
pavimentação em deck de madeira de lei maciças, (Angelim, cumaru ou similar), as as 
réguas terão dimensões 70x20 mm, em formato orgânico (larguras vide pl. implantação),  



                                                                  
   

 

Na parte superior sobre as vigas será instalado sistema para geração de energia própria 
através de placas fotovoltaicas com inclinação para a orientação Norte, visando a 
geração de energia e a sustentabilidade do local. No total serão 08 módulos solares 
policristalinos com potência individual mínima de 450 Wp por placa. Deverá conter toda 
a estrutura de fixação das placas, cabos solares, string box e conectores.  

As madeiras deverão ser impermeabilizadas e receber a aplicação de Verniz para áreas 
externas Stain Impregnante Premium Polisten (cetol) Natural da Sparlack ou similar, 
na tonalidade imbuia.  
 

4.4.2 – LETREIRO INSTAGRAMAVEL COM BALANÇO 

 

 

Construído em estrutura metálica interna do tipo treliçada espacial, formando a estrutura 
de sustentação e absorção das cargas de vento para as letras. A estrutura deverá ser 
revestida com chapa de aço galvanizada espessura mínima de 1,5 mm totalmente 
ponteada formando as letras, sendo realizado acabamento nas junções metal-metal 
com PU para receber a pintura de acabamento. A estrutura formada pelas letras “T” 
unidas deve ser uma estrutura robusta o suficiente para sustentar a letra “C” + 200kg de 
carga (para servir como balanço) a qual deve possuir movimento de pêndulo em apenas 
1 plano e guiado na base com perfil de deslizamento em UHMW ou similar diminuindo 
o atrito, o guia inferior deve limitar o movimento lateral, bem como a rotação da letra, 
evitando que a mesma se choque com a letra “N” e a letra “H”. Considerar o quantitativo 
de aço em torno de 4.000 kg (Chaparia + estruturas).  



                                                                  
   

 

O letreiro estruturado em metal com letras revestidas em chapa de aço galvanizado em 
todas as faces, pintado na cor branca com altura de 2.000 mm, composto pela palavra 
“ANCHIETA”, assim como a letra “T” com altura de 2.850 mm, serão apoiados e fixados 
em base de concreto armado FCK 25 Mpa, dimensionadas de acordo com a orientação 
da empresa executora da estrutura metálica.   

 

4.4.3 – POSTES DEMARCATIVOS 

   

Locado nas bordas da rodovia SC – 305, afim de demarcar e orientar os transeuntes 
sobre a chegada e saída da cidade, além de ser um ponto turístico onde há 
contemplação do lindo vale.  Será constituído por 02 postes, com iluminação. Embora 
sem ligação entre elas induzem a formação da letra A, do nome do município 
“ANCHIETA”.  

Construir uma estrutura interna do tipo treliçada espacial com peso aproximado de 1.800 
kg de aço, que sustente tanto as cargas de peso próprio quanto as de vento, formando 
o elemento urbano. A estrutura deverá ser revestida de chapa de aço cortem #2mm 
(cobrir toda a superfície) e nas junções deve ser feito o tratamento com solda e PU com 
acabamento em pintura, evitando a entrada de água e vapores que possam condensar 
dentro da estrutura e corroer a mesma. Ancorar a estrutura metálica em base de 
concreto armado FCK 25 Mpa dimensionadas de acordo com a orientação da empresa 
executora da estrutura metálica. 



                                                                  
   

 

Em cada poste deverão ser instalados 02 refletores, sendo 01 na peça horizonta 100 
cm e outro na peça em ângulo mais curta parte elevada. 

4.4.4 – MURAIS DA HISTÓRIA  

 

 



                                                                  
   

Painéis perfurados de Aço cortem (1400x2000mm)– Construir uma estrutura leve e 
resistente em aço galvanizado, com aproximadamente 600 kg, com pintura de 
acabamento preto, para sustentar o painel em forma de bandeja em chapa de aço corten 
espessura de 2mm, onde as chapas de aço devem ser previamente, cortadas pelo 
processo a laser, (as inscrições/textos a serem inscritos referem-se a história de Anchieta, e serão fornecidas 

posteriormente pelo município) e dobradas formando a bandeja. Ancorar a estrutura metálica em 
base de concreto armado, dimensionadas de acordo com a orientação da empresa 
executora da estrutura metálica. 

             

Na lateral direita da via (sentido Anchieta) será executado espaço de convívio e 

contemplação, composto por passeio público (calçada) com largura de 250 cm e recuo 

para estacionamento de 04 veículos em pavimentação asfáltica, no restante haverá 

tratamento paisagístico e pavimentação em bloco intertravado tipo paver e deck de 

madeira. 

 

 

Na lateral esquerda da via será executado espaço de convívio, composto por passeio 

público (calçada) em concreto com largura de 250 cm. 

Em formato de semicírculos serão executados 03 faixas, a externa em grama, a 

intermediária em deck de madeira e a fixa entre o deck e o passeio será com 

pavimentação em bloco intertravado (tipo paver) na cor cinza, conforme paginação. 



                                                                  
   

Faixa com deck com tábuas de madeira de lei em madeira de lei (Angelim, cumaru ou 

similar), também em formato de semicírculo. Todas as madeiras utilizadas na obra 

deverão ser impermeabilizadas com a aplicação de Verniz para áreas externas Stain 

Impregnante Premium Polisten (cetol) Natural da Sparlack ou similar, na tonalidade 

imbuia. 

Visando a redução de velocidade e a segurança dos usuários assim como a 

acessibilidade do local, será executada faixa de segurança elevada que faze a conexão 

entre os espaços. 

Será executado o tratamento paisagístico com grama, arbustos e forrações. Serão feitas 

bordaduras no final dos pavimentos.  

 

4.4.1.1 – BLOCOS INTERTRAVADOS: 

Em todos os locais a pavimentação em blocos inter travados tipo paver deverá ter no 

mínimo 6 cm com analise em laboratório credenciado no INMETRO nas cores 

vermelhas, cinza e cinza grafite, deverão também ser executado o piso podo tátil e as 

devidas sinalizações e atendidas as normas de acessibilidade conforme previsto na 

NBR 9050, de acordo com os procedimentos descritos a baixo: 

 Recomposição do solo 

Com o acompanhamento dos serviços de topografia deverá ser reconstituída a camada 

de solo que deverá estar devidamente compactada de conformidade com a locação 

passagens de pedestres e suas adequadas inclinações.   

Antes da colocação da camada drenante será necessária a instalação de todos as 

tubulações elétricas, hidros sanitárias e pluviais. 

As escavações de grande porte para replantio de árvores e o próprio plantio, deverão 

ser feitos antecipadamente para evitar danos a pavimentação.   

Preparo da Base 

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado até a cota de -10cm do 

nível superior do meio-fio, nivelado e compactado com compactador de placas vibratórias, 

mantendo-se os devidos caimentos.  

Sobre o solo nivelado e compactado, será aplicada uma camada de brita de 3cm, 

espalhada em camada uniforme, também compactada com compactador de placas 

vibratórias.  

Sobre a camada de brita nivelada e compactada será aplicada uma camada de pedrisco 

de 03 cm, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratórias.  

Pisos com bloco retangular de concreto tipo PAVER 

Os blocos a ser empregados, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final à 

compressão e abrasão de no mínimo 35MPa, e selos de qualidade ABCP e ABNT, nas 



                                                                  
   

dimensões e modelos conforme projeto. 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser 

perfeitos. Em caso de discordância entre o projeto e o executado, o profissional 

responsável pelo projeto terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou 

mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da empresa 

executora; portanto, se durante a locação houver quaisquer discordâncias com o 

projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento. 

Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado 

terá espessura de 6,0 cm. O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a 

existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e 

obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formação das 

rampas para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas. Para evitar 

irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento 

dos blocos. 

Procedimento de assentamento dos blocos: 

Aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após isto, a área não 

pode mais ser pisada; Disposição dos blocos de concreto conforme o desenho do 

projeto e colocação de uma camada de areia fina por cima (que será responsável pelo 

rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam 

preenchidos pela areia. O excesso de areia é eliminado por varrição. 

4.4.1.2 – PAISAGISMO  

No projeto buscou-se manter ao máximo a vegetação existente, retirando-se somente 

o necessário para implantação das arquiteturas.  

O objetivo do projeto é trabalhar somente com plantas nativas. Assim para 

complementar a vegetação existente serão propostas forrações, gramíneas e 

arbustos. 

Nas bordas externas serão utilizadas cercas vivas que terão a função de delimitar os 

espaços e aumentar a segurança dos usuários. 

A especificação das plantas será efetuada em etapa posterior. 

4.4.1.3– ILUMINAÇÃO 

No projeto buscou-se toda a infraestrutura necessária para atender a demanda.  

O objetivo do projeto é trabalhar com iluminação de alto rendimento.  

Para as redes que se fizerem necessárias, serão executadas caixas de inspeção a cada 

25m de acordo com os padrões da CELESC, toda a tubulação enterrada deverá conter 

uma base em pó de brita, ser protegida com envelopamento de concreto e fita 

sinalizadora. Todos os postes decorativos terão bases em concreto armado 

dimensionados de acordo com a sua necessidade para a sua fixação.  



                                                                  
   

Deverá ser instalado quadro de medição com entrada trifásica, visando atender também 

as instalações de energia solar. 

Deverão ser instaladas câmeras de segurança e rack para o monitoramento do local, 

com cobertura total da área, mínimo de 02 câmeras. 

4.4.1.4 – ACESSIBILIDADE 

Deverão ser atendidos o decreto federal n 5296 de 2004, que regulamenta a lei federal 

n 10098 de 2000, bem como a NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliários, espaços e equipamentos urbanos e alei 13.146/2015. As condições 

descritas deverão ser rigorosamente respeitadas a fim de garanti a acessibilidade. 

Qualquer alteração que atrapalhe o livre caminhar dos pedestres será de inteira 

responsabilidade do executor. 

4.4.1.5 – MOBILIÁRIO: BANCOS E LIXEIRAS EM MADEIRA 

Serão utilizados mobiliários como bancos tipo stone da metalco ou similar e lixeiras. 

As estruturas de assento, encosto e fechamento de floreiras serão em madeira de lei, 

maciça, tipo deck. Todas as madeiras utilizadas na obra deverão ser impermeabilizadas 

com a aplicação de Verniz para áreas externas Stain Impregnante 

Premium Polisten (cetol) Natural da Sparlack ou similar, na tonalidade imbuia.  A 

fixação será feita com parafusos # 5/16” de rosca contínua, arruelas e porcas na parte 

inferior do deck, não será permitida a visualização aparente de parafusos ou pregos na 

parte superior do deck/madeira. 

 

5 – LIMPEZA: 

A unidade será entregue limpa e apta para utilização. 

 

6 – GARANTIA: 

Todos os serviços realizados são garantidos por no mínimo 05 (cinco) anos. 

A responsável técnica não se responsabiliza por quaisquer mudanças que não estejam 

descritas no presente memorial. Qualquer dúvida e ou assunto não tratado neste 

memorial deverá ser levado a apreciação dos profissionais responsáveis. 

 

 

 

_______________________________________________ 

SILVANA MARIA HALL 

Arquiteta e Urbanista – CAU/SC A21.334-9 
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