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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 Memorial descritivo da construção de sarjetões em diversas ruas do município de Gastão 

Vidigal e piso em parte do estacionamento da Praça da Matriz. 

 

 SARJETÕES: 

1. CORTE – Deverá ser feito o corte em linha reta obedecendo as dimensões de cada sarjetão, 

conforme consta em projeto anexo, e retirada e limpeza dos sarjetões antigos. 

 

2. COMPACTAÇÃO – Após a limpeza, deverá ser compactada mecanicamente a base em terra, 

levando em consideração se houver necessidade de troca ou reposição do material ali 

encontrado, até que se obtenha uma base firme e uniforme. 

 

 

3. LASTRO DE BRITA – Após a compactação, será disposto um lastro uniforme em brita n° 1 a 

n°4, com espessura mínima de 5cm. 

 

4. CONCRETO – Em cima do lastro de brita deverá ser aplicado concreto usinado fck-25 em 

espessura de 10cm, após isso será colocada a armadura em tela de aço soldada com malha 15cm 

x 15cm, logo após outra camada de concreto usinado fck-25 de 10cm, totalizando 20cm de 

espessura, após o termino da segunda camada deverá ser feito um acabamento desempenado em 

toda área.O sarjetão deverá ser executado um lado independente do outro mantendo a junta de 

dilatação ao meio. 

 

PISO: 

 

5. LIMPEZA: – Deverá ser feito a retirada e remoção das lajotas existente. 

 

6. COMPACTAÇÃO – Após a limpeza, deverá ser compactada mecanicamente a base em terra, 

levando em consideração se houver necessidade de troca ou reposição do material ali 

encontrado, até que se obtenha uma base firme e uniforme. 

7. LASTRO DE BRITA – Após a compactação, será disposto um lastro uniforme em brita n° 1 a 

n°4, com espessura mínima de 5cm. 

 

8. CONCRETO – Em cima do lastro de brita deverá ser aplicado concreto usinado fck-25 em 

espessura de 10cm, após isso será colocada a armadura em tela de aço soldada com malha 15cm 

x 15cm, logo após outra camada de concreto usinado fck-25 de 10cm, totalizando 20cm de 

espessura. Após o termino da segunda camada deverá ser feito um acabamento desempenado 

em toda área. 
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Gastão Vidigal-SP, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

ROBERTO CARLOS DA SILVA BRESEGHELLO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Aminael Fernandes 

Arquiteto e Urbanista 

CAU/SP: A100482-4 
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