
MEMORIAL DESCRITIVO – PASSEIO PÚBLICO 
 

 
Local Obra – Parte da Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno – Vespasiano 
Corrêa  - RS 
 
OBJETO -  O presente memorial descritivo tem por objetivo informar materiais e 
técnicas construtivas a serem utilizados na revitalização de parte dos passeios da 
Avenida professor Sérgio Beninho Gheno. Trata-se da remodelação do passeio 
público e disposição de novos revestimentos, da inclusão de áreas de estar ao ar livre 
e a locação de vegetação adequada ao convívio urbano especifico do local.   
 
 
1 – Revitalização Calçadas - Material Basalto Regular  40x40 
 
1.1 – Preparo da Base –  Nos locais onde não existe passeios públicos e seu devido 
revestimento, serão executados os serviços de compactação do terreno antes do 
assentamento das pedras. Nos locais onde o revestimento já é existente e sua base 
encontra-se regular será apenas substituído o revestimento, caso necessário. Em 
alguns pontos da avenida, os passeios encontra-se com basalto regular e irregular, 
estes não serão trabalhados, salvo, nos pontos onde o revestimento encontra-se em 
mal estado de conservação. As pedras deverão ser assentadas sobre uma camada 
com material de boa capacidade de suporte, que será feita com pó de brita,  cimento 
e água (traço 1m³ de pó brita para 2 sacos de cimento). 
 
1.2 – Meio-Fio - Nos locais de passeio público onde não existe meio fio, o mesmo 
deverá ser executado em concreto simples, medindo 12 x 30 cm, com concreto fck= 
15 Mpa,  moldados no local, em formas de madeira. Deverá ser observado seu 
rebaixamento ao nível do pavimento da rua, nos locais destinados a acessos de 
garagem. As esquinas serão arredondadas, em formas curvas, conforme projeto.  
 
1.3 – Assentamento de Basalto – Deverão ser assentados sobre a camada de base, 
no sentido regular, paralelo ao terreno, com suas respectivas declividades. As pedras 
a serem utilizadas terão formato quadrado 41x41 cm que devem mantendo um 
alinhamento e colocação uniforme, qualquer imperfeição ou deformidade verificada, 
acarretará a remoção das pedras e correção do problema.  Nos passeios onde existe 
revestimento de pedra basalto irregular e acontecerem avanços da calçada, o material 
deverá ser o revestimento irregular, seguindo assim mesma linguagem da calçada 
existente.  
 
1.4 – Rejuntamento - Para rejuntamento será executado uma argamassa com areia 
fina, cimento e água (traço 2/1) a qual terá função de preenchimento das juntas. As 
juntas deveram ter espessura de 1 cm, podendo variar 2 mm para mais ou para 
menos. 
 



1.5 – Pavers – Nas entradas de caminhões, indicadas em planta, deve-se assentar 
pavimentos de concretos intertravados (pavers) modelo “onda” 35Mpa, no 
alinhamento da pavimentação da rua. 
 
       
2 – Arborização 
 
2.1 – Tubos de concreto -  Ao longo de todo o trecho da Avenida Professor Sérgio 
Beninho Gheno, nas duas faces, serão colocadas árvores conforme projeto. Para a 
locação destas será necessário a disposição de tubos de concreto de 500mm, para 
inserirmos neste o plantio das espécies, assim suas raízes serão direcionadas o mais 
profundo possível, garantindo que as mesmas não se sobressaiam no passeio 
público. 
 
2.2 – Árvores – Na face leste onde não á vegetação, serão colocadas espécies de 
médio porte florais, na face oeste a vegetação existente será removida para dar lugar 
a espécies de baixo porte com folhas verdes. Este serviço será feito posteriormente 
pela Municipalidade. 
 
2.3 – Palmeiras – Ainda na face leste, em alguns pontos específicos, conforme 
projeto, será locado palmeiras de espécie a ser definida. Este serviço será feito 
posteriormente pela Municipalidade. 
 
 
3 – Canteiros de flores 
    
3.1– Canteiros -  No contorno dos canteiros deverá ser executado mureta em 
concreto simples, medindo 10 x 30 cm, com concreto fck= 15 Mpa,  moldados no 
local, em formas de maderite, dimensionamentos conforme projeto. 

 
3.2 - Flores – nestes canteiros será plantado flores. Este serviço será feito 
posteriormente pela Municipalidade. 
 
 
4 – Luminárias  
 
4.1 – Postes de Iluminação - Na face leste, ao longo do trecho da Avenida, serão 
locados postes de iluminação. Os poste serão metálico  reto,  3m  de  altura,  
diâmetro  60,3mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi na cor a cinza  e com 
sapata também metálica. Para a locação dos mesmos deverá ser executado uma 
base em concreto 40x40x10, Fck 15 Mpa. A luminária  deverá ser com  difusor  em  
polietileno  branco, resistente  a  impactos,  em  alumínio repuxado,  com  pintura  
epóxi  na cor cinza. O modelo da luminária segue o padrão já existente na escadaria 
da Igreja Matriz da cidade de Vespasiano Corrêa. Este serviço será feito 
posteriormente pela Municipalidade. 



 
4.2 – Lâmpada -  Lâmpada e reator vapor metálico 150W. Este serviço será feito 
posteriormente pela Municipalidade. 
 
4.3 - Instalaçãoes Elétricas – O suprimento de energia será trifásico, do tipo 
subterâneo.  Dai partirão os diversos ramais que alimentará os postes de luz. Os fios 
serão de cobre e eletrodutos embutidos em PVC, no diâmetro do orçamento. A 
empresa deverá colocar os fios, conforme demonstra no projeto 
 
 
5 – Equipamentos  
 
5.1 – Lixeiras - Ao longo da avenida, conforme projeto, serão locadas conjuntos de 
duas lixeiras de 70 cm de altura com suporte metálico elevado, (18Kg – 94 L) cada, 
em madeira plástica  reciclada, com tampas na cor preta e indicação para lixo 
orgânico e lixo seco. Este serviço será feito posteriormente pela Municipalidade. 
 
 
5.2 – Bancos - Em pontos específicos, conforme projeto, serão locados Banco de 
93cm de largura, na cor Itaúba, em madeira plástica reciclada. Este serviço será feito 
posteriormente pela Municipalidade. 
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