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1 APRESENTAÇÃO 

O presente memorial tem como objetivo a descrição, especificações técnicas 

do calçamento e da rede de iluminação pública do parque zoobotânico na cidade 

de Alta Floresta-MT. 

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial 

descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer alteração que por necessidade 

deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão 

admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante. 

Todos os materiais e serviços utilizados na obra de verão seguir as Normas Técnicas e 

recomendações de execução da ABNT.  

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento 

da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, 

quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes 

ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas 

em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas. A 

Contratante deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os 

colaboradores responsáveis pela sua execução. A Contratada deverá visitar o local 

onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de 

desconhecimento dos serviços a serem realizados. 

2 A CIDADE DE ALTA FLORESTA – MT 

Alta Floresta está localizada no extremo Norte do estado de Mato Grosso, as 

coordenadas geográficas de 55º 30’ a 57º 00’ longitude W e 9º00’e 11º00’ latitude S.  

Clima tropical chuvoso com nítida estação seca e com temperaturas entre 20º 

a 38 ºC, tendo em média 26 ºC. O município de Alta Floresta apresenta um clima 

quente e úmido com 4 meses secos, cuja principal característica é a frequência de 

temperaturas elevadas, podendo atingir nos seus dias mais quentes, temperaturas 

superiores a 40ºC.  

O relevo do município de Alta Floresta apresenta características 

geomorfológicas semelhantes, representadas predominantemente por relevo 

dissecado em cristas e por inúmeras “Serras”.  

O território municipal de Alta Floresta encontra-se entre os rios Apiacás e Teles 

Pires ou São Manoel, Carlinda, Santa Helena e Cristalino os quais lhe serve como 

limites intermunicipais. Ambos cursos d’água fazem parte da Bacia Amazônica o 

tributárias do rio Tapajó que drena o Estado do Pará.  

A base econômica do município de Alta Floresta é composta principalmente 

pela agricultura, pecuária, comércio. 
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3 MAPA DE SITUAÇÃO 

 

 

4 MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Placa da Obra: A Contratada providenciará a placa da obra sobre chapa 

galvanizada fixada em estrutura de madeira, com as dimensões mínimas de 2,0 x 1,0 

m, de acordo com as especificações a serem fornecidas pela contratante. 

Deverá ainda estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial 

descritivos aprovados pelas autoridades competentes e uma via da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos Serviços.  

Todos os materiais e serviços a executar deverão satisfazer as exigências da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), citadas neste memorial.  
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4.1.1 Instalação do Canteiro de Obras 

Na obra deverá existir um canteiro de obras, com instalações descriminadas 

aos funcionários (refeitórios c/ bebedouro, banho) e a administração da obra 

(documentação da obra, livro diário obras). 

4.1.2 Projetos 

 Os projetos foram executados de acordo com projetos disponibilizado pela 

contratante. 

4.1.3 Sinalização e Segurança  

 Todo sistema de sinalização será de responsabilidade da empresa contratada, 

cabendo a ela a segurança de seus operários e terceiros. 

4.2 ILUMINAÇÃO PUBLICA  

4.2.1 Escavação das Valas 

As escavações das valas deverão obedecer com rigor à locação feita “in 

loco”, de acordo com o projeto de drenagem. 

A profundidade deverá obedecer a cotas de projeto.  

As valas deverão ser escavadas 15 cm abaixo da cota inferior das tubulações 

para que possa ser executado o berço de areia drenante sob a tubulação. 

A largura da vala deverá obedecer ao seguinte critério: diâmetro externo da 

tubulação mais 80 cm, sendo 40 cm para cada lado. 

4.2.2 Aberturas das Valas  

 Antes de iniciar as aberturas das valas, a empresa contratada deverá ter no 

seu quadro de funcionários um encanador para eventuais rompimentos de 

tubulações de água existente. Os concertos que vierem a ocorrer nas tubulações de 

água potável deverá ser executados segundo padrão CAB e será de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. 

4.2.3 Reaterro das Valas 

 O reaterro será executado com o mesmo material da escavação e 

observando a correção de umidade para posterior compactação, deverá ser 

executado por camadas de no máximo 20 cm compactado com compactador 

mecânico de no mínimo 300 Kg. 

 

4.2.4  Instalação Elétrica: 

A instalação elétrica será executada observando-se normas técnicas, com 

acompanhamento de profissional habilitado, constituída por um ramal de 

alimentação e distribuição saindo do quadro geral, conforme projeto, onde cada 

circuito será protegido por disjuntor termo-magnético; condutores serão 

dimensionados conforme  sua carga; interruptores, tomadas, e pontos de luz dispostos 

conforme projeto.  
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4.2.5 Iluminação Projetada 

A descrição abaixo refere-se a iluminação projetada.  

Projetada: Lâmpada de 400W vapor de sódio. 

Reator externo vapor de sódio – af (alto fator) – 480W 

Luminária metálica com grade protetora para as lâmpadas 

 

4.2.6 Tubulação E Cabeamento 

Projetado bueiro tubular de concreto armado, classe CA2 diâmetro nominal de 

0,60m, dentro do bueiro instalar eletroduto corrugado de 50mm para passagem dos 

cabos de energia (isto para evitar que os cabos sejam danificados). 

Cabeamento com isolação 1KV, bitolas conforme planta. 

 

4.2.7 Carga Instalada 

- Lâmpada: 400W 

- Reator: 480W 

 

4.2.8 Execução 

A execução dos serviços deverá atender as normas da RGE/CPFL, NBR 5410, 

além de serem tomados os cuidados previstos na NR 10 em relação a segurança na 

hora da instalação das luminárias. 

Para a instalação das luminárias observar os cuidados descritos abaixo: 

- manusear as lâmpadas com cuidado e com as mãos limpas. 

- ligar de maneira correta os reatores e foto células. 

- fixar com segurança a luminária ao poste. 

- emendar cabos com firmeza, para isso usar solda estanho e isolar bem estas 

partes. 

- após a instalação, testar as luminárias para que estas não fiquem acessas 

durante o dia. 

 

A iluminação deverá ser executada conforme projeto, com 

acompanhamento de profissional habilitada e em conformidade com respectivas 

normas técnicas; 

O projeto consiste na execução de um sistema de iluminação externa, 

constituído por lâmpadas vapor sódio de 250 W instaladas em luminárias tipo oval, 

fixadas em braço de ferro, de um metro, instalados dentro do Parque Zoobotânico; 

As luminárias serão instaladas em postes de concreto tipo 5/100, com exceção 

para os postes de sustentação do padrão que serão tipo 7/300; 

A rede de entrada de energia será tipo aéreo, do transformador até padrão 

de energia; 

O sistema será constituído por dois ramais bifásicos, distintos: 

- Ramal de entrada de energia através de rede aérea, do medidor instalado 

em poste na Rua Ema Baldussi Fernandes (poste com transformador nº 2452), até o 

padrão bifásico instalado em poste tipo 7/300, dentro do lote, cujo circuito deverá 

alimentar 14 lâmpadas de 250 W; 
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- Ramal de entrada de energia através de rede aérea, do medidor instalado 

em poste na Av. Airton Sena (poste com transformador nº 2451), até o padrão bifásico 

instalado em Cada padrão deverá contar com um disjuntor de 40 A e uma Contatora 

de 30 A, e instalação de relê fotocélula; 

Os eletrodutos serão em PVC flexível de 1”, tipo Kanaflex ou similar, enterrado; 

Os condutores serão constituídos por fios de cobre na bitola de 6 mm² e 2,5 mm², 

instalados da seguinte forma: Partindo da cada padrão, fios de 6 mm² percorrerão 

toda a extensão a ser iluminada, dentro de eletroduto enterrado, passando pela 

lateral inferior de cada poste onde terá instalado uma caixa de passagem em aço, 

com tampa parafusada, que alimentará as luminárias através de fio de cobre de 2,5 

mm². O sistema de proteção será individual, constituído por fio terra de 2,5 mm² 

saindo da caixa de passagem na parte inferior do poste, em tubo de PVC com 

tampão;poste tipo 7/300, dentro do lote, cujo circuito deverá alimentar 16 lâmpadas 

de 250 W; 

4.3 CALÇADA EM BLOCO SEXTAVADO 

A estrutura típica de um pavimento intertravado e seu método construtivo 

estão dispostos nas figuras abaixo: 

 

Estrutura típica de um pavimento intertravado (HALLACK, 1998) 
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Procedimento de construção. (MADRID & LONDOÑO, 1986). 

4.3.1 Regularização do Subleito 

 

GENERALIDADES: Esta especificação se aplica a regularização do subleito da 

área a pavimentar. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito do terreno 

transversal e longitudinalmente de acordo com o projeto.  

MATERIAIS: Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do 

terreno natural existente e das mesmas características do subleito existentes.  

EXECUÇÃO: Toda vegetação e material orgânico serão removidos. 

 

4.3.2 Camada de Assentamento 

 

O leito deverá estar devidamente nivelado conforme os perfis longitudinais e 

transversais previamente definidos em projeto.  

Antecipadamente à execução já deverão existir guias para confinamento 

lateral da pavimentação.  

A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser lançada no trecho com 

auxílio de caminhão basculante e espalhada regularmente sobre a base, com auxílio 

de moto niveladora. O volume de areia deverá ser em uma quantidade que após o 

sarrafeamento reste uma espessura de 5 cm.  

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocação dos blocos, a 

camada de areia deve ser retirada e substituída por areia com umidade natural.  

 

4.3.3 Blocos de concreto 

 

Os blocos pré-moldados de concreto empregados na pavimentação das vias 

urbanas deverão atender os requisitos e características tecnológicas mínimas 

descritas a seguir.  

Os blocos deverão ser produzidos por processos que assegurem peças de 

concreto, homogêneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de 

exigências das normas NBR-9780, NBR-9781.  

As peças de concreto não devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos que 

possam prejudicar o seu assentamento e a sua resistência. Devem ser transportadas, 

manipuladas e empilhadas com as devidas precauções, para não terem suas 

características prejudicadas.  

Os blocos de concreto deverão ser assentados sobre a areia já sarrafiada. O 

posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via deverá ser feito com 

linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. 

As linhas transversais e longitudinais deverão ser esquadrejadas. É importante verificar 

a correção no alinhamento dos blocos a partir da linha longitudinal e das linhas 

transversais dispostas a cada 5,0 m.  

O piso deverá ter inclinação de 2% no sentido da menor dimensão. Após o 

assentamento deverá ser rejuntado com areia e compactação final. 

A uniformidade superficial e as juntas dos blocos serão criteriosamente 

fiscalizadas, tendo como junta padrão abertura mínima: em média de 2,5 mm e 



8 
 

máxima aceitável de 5,0 mm. Os blocos deverão ser assentados na forma de espinha 

de peixe, conforme projeto.  

O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com blocos cortados 

(meia peça) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das 

peças (quando necessário).  

Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espaço a 

ser preenchido. Para preencher espaços vazios menores que 1/4 do bloco deverá ser 

utilizado uma argamassa ci - ar (1:4).  

Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado 

da camada da areia. A forma de realização desta análise consiste na retirada de 

alguns blocos, verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos.  

Ocorrendo será a indicação de que deverão ser retirados todos os blocos e 

toda a camada de areia deverá ser substituída.  

 

4.3.4 Rejuntamento  

O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com areia fina, com grãos menores 

que 2,5 mm.  

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso 

a areia estiver muito molhada, deverá ser espalhada em camadas finas para secar 

ao sol.  

A areia deverá ser colocada em camadas finas de modo que não cubra os 

blocos e prejudique o espalhamento da areia. O espalhamento é feito com 

vassourão até que as juntas sejam completamente preenchidas.  

 

4.4 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue livre de entulhos.  

 

Alta Floresta, 10 de Novembro de 2015 

 

 

 

JULIENE BRIGINA 

CREA MT 029996 

Enga. Civil  

Autora do Orçamento 


