
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14730-000 – Tel. (17) 3361-9500 

 
Memorial Descritivo 

 
 
 

Objeto: Construção de Muro, Alambrados, Rampa de Acesso, Calçadas 
Externa e Interna, Plantio de Grama e Playground 
 
Local: Rua Angelo Sasso, Jardim São Sebastião, Monte Azul Paulista –SP 
 
 
1º. Fechamento (Muro) 
 
Será feita escavação manual para abertura de valas, onde serão colocadas 
brocas de concreto armado de 25 cm de diâmetro, em seguida será feita a 
regularização apiloada do fundo da vala e a aplicação de um lastro de pedra 
britada. Após isso será executada viga baldrame utilizando concreto com fck = 25 
MPa lançado e adensado e armadura em aço CA-50. Será executada alvenaria 
de embasamento em tijolo maciço comum devidamente impermeabilizada com 
argamassa polimérica. Por fim será executada alvenaria de vedação em bloco de 
concreto 14x19x39 cm e pilares executados com concreto usinado fck = 25 MPa e 
aço CA-50. 
 
2º. Alambrados 
 
Serão instalados alambrados em 3 pontos do empreendimento (Divisa com 
Centro de Lazer, Playground, Caixa D’Água e Muro Fachada). 
Centro de Lazer: será instalado alambrado com 1 m de altura em muro. Será feito 
em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos, arame e especificações 
de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183. 
Playground: será instalado alambrado com 2 metros de altura feito em tela de aço 
galvanizado de 2´, montantes metálicos, arame e especificações de acordo com 
os critérios do boletim CDHU- 183. Será instalado portão de correr em tela de aço 
de 1,50x2,00 m.  
Caixa D’Água: será instalado alambrado com 2 metros de altura feito em tela de 
aço galvanizado de 2´, montantes metálicos, arame e especificações de acordo 
com os critérios do boletim CDHU- 183. Será instalado portão tubular em tela de 
aço nas dimensões 2,00x2,00 m.  
Muro Fachada: será instalado alambrado com 1 m de altura em muro. Será feito 
em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos, arame e especificações 
de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183. 
 
3º. Rampa 
 
Será executado a construção de uma rampa de acesso para ligar o playground e 
a creche. Será executada fundação com broca em concreto armado de 26 cm de 
diâmetro, concreto fck = 25 MPa e armadura em aço CA-50.  
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Será feita superestrutura em concreto usinado de fck = 26 MPa e armadura em 
aço CA-50. Será executa alvenaria de vedação em bloco de concreto de 
14x19x39 cm devidamente rebocado. 
Para a execução do piso será feito o reaterro manual apiloado da região da 
rampa, e então será lançado e adensado concreto com fck = 20 MPa. Por fim será 
feito o nivelamento do piso com acabadora de superfície. 
Será feita a pintura com tinta acrílica do contrapiso e instalação de guarda-corpo 
tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´. 
 
4º. Calçada em Concreto 
 
Será feita com concreto preparado no local, fck = 20 MPa. Devidamente lançado, 
adensado e nivelado com dimensões e espessuras seguindo projeto.  
 
5º. Plantio de Grama 
 
Será plantada grama esmeralda em placas na região do playground e interior da 
creche. 
 
6º. Playground 
 
Será feito playground com caixa de areia 5,00x5,00 m com manta geotêxtil para 
drenagem de água de chuva. Será colocada guia pré-moldada ao redor da caixa 
de areia para separá-la do gramado. 
 

 
 

 
Monte Azul Paulista, 21 de Outubro de 2021. 
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