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INFORMAÇÕES GERAIS 

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Dom Aquino  

Obra ................................. : Reforma da Praça Emanuel Pinheiro  

Localidade ....................... : Dom Aquino/MT  

Data ................................. : Setembro/2017  

Descrição do Projeto ....... : O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas 
específicas para a Reforma da Praça Emanuel Pinheiro, que 
contempla: paisagismo, reforma do chafariz e construção piso 
cimentado, implantado em um terreno com 16.700,36 m² 
localizado no município de Dom Aquino. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas 

a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as 

normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A 

planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os 

projetos básicos fornecidos. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a 

seguinte ordem de prioridade: 

 Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM; 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre 

os mais recentes; 

 As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

http://www.amm.org.br/
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INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na 

Planilha Orçamentária oferecida pela AMM. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a 

mesma divisão existente na Planilha Orçamentária, como a especificações dos Projetos 

Arquitetônico, Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os 

diferentes documentos fornecidos. 

 

ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1. ADMINISTRAÇÃO OBRA 

 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre 

outras que se mostrarem necessárias:  

 Chefia e coordenação da obra; 

 Equipe de produção da obra; 

 Departamento de engenharia e planejamento de obra; 

 Manutenção do canteiro de obras; 

 Gestão da qualidade e produtividade; 

 Gestão de materiais; 

 Gestão de recursos humanos; 

 Gastos com energia, água, gás, telefonia e internet; 

 Consumos de material de escritório e de higiene/limpeza; 

 Medicina e segurança do trabalho; 

 Laboratórios e controle tecnológico dos materiais; 

 Acompanhamento topográfico; 

 Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários, estantes etc.); 

 Equipamentos de informática; 

 Eletrodomésticos e utensílios; 

 Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores; 

 Treinamentos; 

 Outros equipamentos de apoio que não estejam especificamente alocados para 

nenhum serviço.  

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listad as a seguir, quando forem 

obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser consignadas na administração 

local da obra, caso não tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orçamentária:  

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho - SESMT; 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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 NR 5– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  

 NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional – PCMSO; 

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;  

 NR16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 NR-21 – Trabalho a Céu Aberto; 

 NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  

 NR-18 –PCMAT– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade; 

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as 

exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da 

Administração Local.  

É importante também observar que a administração local depende da estrutura 

organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de 

pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional 

do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades 

inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la.  A 

concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é 

tarefa de planejamento, específica do executor da obra.   

 

2. SERVIÇOS INICIAIS 

 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

Será fornecida placa de obras públicas, de acordo com o seguinte parâmetro:  

- Para obras com valor acima de R$ 450.000,00 - Dim. 5,00 x 2,50m; 

 

2.2. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)  

Na área a ser edificada deverá ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser 

a primeira providência ao se iniciar a obra. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, 

matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, de modo a não 

deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria 

obra.  

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas 

orçamentárias de obras públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação - Geral de Controle 

Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. – Brasília: TCU, 2014.).  

 

http://www.amm.org.br/
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2.3. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS – INSTALAÇÃO MÍNIMA 

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da liberação 

das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As instalações de 

água serão  executadas para atender ao barracão de obras, sanitários, refeitório e atividades 

desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas após o término dos serviços e executada ligação definitiva 

de acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou outro meio disponível. 

As instalações provisórias de esgoto deverão estar dispostas no canteiro de forma a dar 

correta destinação aos dejetos provenientes do barracão de obras (sanitários, refeitório). Esta ligação 

deverá ser desativada ao final da obra e executada ligação definitiva de acordo com a viabilidade do 

local definida pela concessionaria responsável. 

 

2.4. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA 

As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da liberação 

das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta ligação deverá ser 

desligada ao final da obra e executada ligação de acordo com viabilidade do local definida por 

concessionária ou grupo gerador. 

 

2.5. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser preparado 

de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a 

circulação de operários veículos e a locação da obra. 

Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao 

término da obra. 

Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão 

utilizados durante a execução dos serviços. 

 

2.6. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6 MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2 (DUAS) VEZES 

A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que todas 

as construções devem ser protegidas por tapumes com altura mínima de 2,20 m em relação ao nível 

do terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro. 

Os tapumes, ou divisórias de isolamento, devem estar dispostos para proteger os operários 

de obra como os próprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de 

queda de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas. 

Será colocado o tapume no entorno da praça conforme projeto arquitetônico. Verificar projeto 

arquitetônico. 

http://www.amm.org.br/
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Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

indústria da construção (Ministério do Trabalho); _NBR 12284: 1991 – Áreas de Vivência em 

Canteiros de Obra. 

 

3. CALÇADA 

 

3.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 

Será feito a regularização e compactação manual de terreno com soquete conforme projeto. 

 

3.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 

Características: 

Altura da Calçada: 0,10 cm 

Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 

betoneira 400L. AF_07/2016. 

Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da 

região 

Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) 

Execução: 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que  

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno 

do concreto;  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 

vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.  

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

A execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

 

4. PAISAGISMO 

 

4.1. LASTRO DE TERRA VEGETAL 

Será lançado lastro de terra vegetal conforme projeto de paisagismo. 

 

4.2. PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA CICA 
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Nome Científico: Cycas revoluta 

Nomes Populares: Cica, Palmeira-sagu, Sagu 

Família: Cicadaceae 

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Bonsai, Plantas Esculturais 

Clima: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical 

Origem: Ásia, Indonésia, Japão 

Altura: 3.0 a 3.6 metros 

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

Vedete dos jardins contemporâneos e tropicais, a cica se parece com uma pequena palmeira. 

Suas folhas são longas, rígidas e brilhantes, compostos por folíolos pontiagudos. É uma planta dióica, 

de origem pré-histórica, com crescimento bastante lento, o que a torna muito valorizada no mercado. 

Quanto mais velho o exemplar, maior valor alcança. Os ovários, que ficam protegidos no topo da 

planta fêmea durante a floração, são muito difíceis de serem polinizados, desta forma, praticamente 

100% dos frutos obtidos no jardim residencial são estéreis. As plantas do sexo masculino são raras 

em cultivo. No paisagismo, vai bem como planta isolada e em conjuntos no jardim ou em vasos. 

Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, em terra de jardim enriquecida 

com composto orgânico e areia, formando uma mistura leve e permeável. As regas devem ser 

regulares. É muito rústica, mas pode ficar suscetível a cochonilhas em locais de pouca luminosidade. 

Multiplica-se por separação das mudas formadas entorno da planta mãe. A multiplicação por 

sementes é muito difícil e só é interessante comercialmente, pois exige tecnologia e pessoal 

especializado. 

 

4.3. PLANTIO DE FORRAÇÃO EM CANTEIRO DE 25CM DE PROFUNDIDADE - 

VERBENA 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.jardineiro.net/familia/cicadaceae
http://www.jardineiro.net/classe/arbustos
http://www.jardineiro.net/classe/arbustos-tropicais
http://www.jardineiro.net/classe/bonsai
http://www.jardineiro.net/classe/plantas-esculturais
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/oceanico
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/asia
http://www.jardineiro.net/origem/indonesia
http://www.jardineiro.net/origem/japao
http://www.jardineiro.net/altura/3-0-a-3-6-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
http://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/dioica
http://www.jardineiro.net/glossario/jardim
http://www.jardineiro.net/glossario/paisagismo
http://www.jardineiro.net/glossario/composto
http://www.jardineiro.net/glossario/areia
http://www.jardineiro.net/glossario/multiplicacao
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Nome Científico: Verbena hybrida 

Nomes Populares: Verbena, Camaradinha 

Família: Verbenaceae 

Categoria: Flores Anuais, Flores Perenes 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul 

Altura: 0.1 a 0.3 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Bienal, Perene 

De flores miúdas arranjadas em um pequeno buquê, a verbena é uma plantinha de ramagem 

delicada que confere um ar campestre ao jardim. As plantas comerciais são em sua maioria híbridos 

entre Verbena chamaedrifolia, V. phlogiflora, V. incisa e V. teucrioides. As flores podem ser diversas 

cores e combinações entre vermelhas, brancas, róseas ou roxas. De fácil cultivo, pode ser plantada 

em vasos, jardineiras, canteiros ou em maciços. Apesar de perene, deve ser tratada como bienal, 

pois perde o viço com o passar do tempo. 

Devem ser cultivadas a pleno sol, em substrato rico em matéria orgânica, bem drenável, com 

regas regulares. Tolerante ao frio. Multiplica-se pela divisão da planta e por sementes. 

 

4.4. PLANTIO DE FORRAÇÃO EM CANTEIRO DE 25CM DE PROFUNDIDADE - 

AZULZINHA 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.jardineiro.net/familia/verbenaceae
http://www.jardineiro.net/classe/flores-anuais
http://www.jardineiro.net/classe/flores-perenes
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/america-do-sul
http://www.jardineiro.net/altura/0-1-a-0-3-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
http://www.jardineiro.net/ciclo/bienal
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/jardim
http://www.jardineiro.net/glossario/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/substrato
http://www.jardineiro.net/glossario/materia-organica


 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Político Administrativo – CEP: 78.050-902 – Cuiabá 

 

9 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

Nome Científico: Evolvulus glomeratus 

Nomes Populares: Evólvulo, Azulzinha 

Família: Convolvulaceae 

Categoria: Flores Perenes, Forrações à Meia Sombra, Forrações ao Sol Pleno 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul, Brasil, Paraguai 

Altura: 0.1 a 0.3 metros 

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

O evóvulo é uma planta herbácea, bastante rústica e fácil de cultivar. Suas folhas são 

pequenas, ovaladas e recobertas for uma fina lanugem branca, que lhe dá uma textura aveludada. A 

folhagem é de aspecto compacto, prostrado ou semi-prostrado, arredondado e de coloração verde 

acinzentada. Os ramos ficam lenhosos quando velhos. As flores são também pequenas, solitárias, 

numerosas, em forma de funil e muito vistosas. As pétalas são de cor azul ou lavanda, e o centro da 

flor é branco. 

No paisagismo é bastante versátil, podendo ser plantada em maciços, canteiros, bordaduras, 

vasos e jardineiras, assim como presta-se como forração. Sua beleza e efeito pendente são 

evidenciados em cestas suspensas. A floração se estende por todo o ano. 

 

4.5. PLANTIO DE FORRAÇÃO EM CANTEIRO DE 25CM DE PROFUNDIDADE - BEIJO 

TURCO   

 

Nome Científico: Impatiens walleriana 

Nomes Populares: Beijo-turco, Balsamina, Beijinho, Ciúmes, Impatiens, Maravilha, Maria-

sem-vergonha 

Família: Balsaminaceae 

Categoria: Flores Anuais, Flores Perenes 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: África, Moçambique, Quênia 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.jardineiro.net/familia/convolvulaceae
http://www.jardineiro.net/classe/flores-perenes
http://www.jardineiro.net/classe/forracoes-a-meia-sombra
http://www.jardineiro.net/classe/forracoes-ao-sol-pleno
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/america-do-sul
http://www.jardineiro.net/origem/brasil
http://www.jardineiro.net/origem/paraguai
http://www.jardineiro.net/altura/0-1-a-0-3-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
http://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/herbacea
http://www.jardineiro.net/glossario/paisagismo
http://www.jardineiro.net/familia/balsaminaceae
http://www.jardineiro.net/classe/flores-anuais
http://www.jardineiro.net/classe/flores-perenes
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/africa
http://www.jardineiro.net/origem/mocambique
http://www.jardineiro.net/origem/quenia
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Altura: 0.1 a 0.3 metros, 0.3 a 0.4 metros 

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra 

Ciclo de Vida: Perene 

O beijo-turco é uma planta herbácea de folhas macias, caule suculento e verde com floração 

abundante o ano todo. Apresenta folhas pecioladas, lanceoladas, com margens serrilhadas e de 

disposição alternada em sua maioria, com exceção das folhas do topo, que são opostas. As flores 

tem cinco pétalas cada e são providas de um esporão muito delgado e, dependendo da variedade, se 

exibem em cores sólidas ou belos degradeés e mesclas de branco, laranja, salmão, rosa, vermelho e 

vinho. Forma frutinhos do tipo cápsula, glabros, verdes, fusiformes, de casca suculenta e ocos. 

Quando maduros, explodem ao leve toque, lançando longe numerosas sementes e enroscando-se 

sobre si mesmo, elasticamente. Este comportamente é botanicamente conhecido como deiscência 

explosiva. 

Muito fácil de cultivar, não exige cuidados especiais. É ideal para a composição de maciços e 

bordaduras em locais semi-sombredos. Também pode ser plantado em vasos, floreiras e cestas 

pendentes. É uma planta excelente para cultivar com as crianças. De crescimento rápido, gosta de 

umidade e prefere o calor. Adaptou-se tão bem ao Brasil que surge espontaneamente em jardins 

urbanos e matas naturais, até mesmo em forquilhas de árvores, sendo considerada erva daninha em 

determinadas situações. 

 

4.6. PLANTIO DE FORRAÇÃO EM CANTEIRO DE 25CM DE PROFUNDIDADE - 

LANTANA CAMARÁ 

 

 

Nome Científico: Lantana camara 

Nomes Populares: Cambará, Bandeira-espanhola, Camará, Camaradinha, Cambará-de-

cheiro, Cambará-miúdo, Cambará-verdadeiro, Cambarazinho, Chumbinho, Lantana, Lantana-

cambará, Verbena-arbustiva 

Família: Verbenaceae 

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Flores Perenes, Plantas Daninhas 

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical 

Origem: América Central, América do Sul 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.jardineiro.net/altura/0-1-a-0-3-metros
http://www.jardineiro.net/altura/0-3-a-0-4-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/luz-difusa
http://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/herbacea
http://www.jardineiro.net/glossario/caule
http://www.jardineiro.net/glossario/alternada
http://www.jardineiro.net/glossario/capsula
http://www.jardineiro.net/glossario/casca
http://www.jardineiro.net/glossario/erva
http://www.jardineiro.net/familia/verbenaceae
http://www.jardineiro.net/classe/arbustos
http://www.jardineiro.net/classe/arbustos-tropicais
http://www.jardineiro.net/classe/flores-perenes
http://www.jardineiro.net/classe/plantas-daninhas
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/america-central
http://www.jardineiro.net/origem/america-do-sul
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Altura: 0.9 a 1.2 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

Arbusto florífero de efeito muito ornamental, o cambará é excelente para a formação de 

maciços e bordaduras. Suas folhas são opostas e muito pilosas, e os seus ramos flexíveis podem ser 

eretos ou semipendentes. As inflorescências são compostas por numerosas flores, formando mini-

buquês das mais variadas cores, como laranja, rosa, vermelho, amarelo e branco; sendo comum 

observar, na mesma inflorescência, flores com colorações diferentes do centro para a periferia. Os 

frutos são do tipo drupa. 

Deve ser cultivado a pleno sol, em solo fértil enriquecido com composto orgânico, com regas 

periódicas. Tem grande potencial invasivo, tornando-se daninha em determinadas situações. 

Também é considerada planta tóxica e sua utilização terapêutica deve ter acompanhamento médico. 

Tolerante ao frio e às podas. Multiplica-se por estacas e sementes. 

 

4.7. PLANTIO DE FORRAÇÃO EM CANTEIRO DE 25CM DE PROFUNDIDADE – 

CLOROFITO 

 

 

Nome Científico: Chlorophytum comosum 

Nomes Populares: Clorofito, Gravatinha 

Família: Agavaceae 

Categoria: Folhagens, Forrações à Meia Sombra, Forrações ao Sol Pleno 

Clima: Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Tropical 

Origem: África, África do Sul 

Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros 

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 

O clorofito é uma planta herbácea de pequeno porte, muito semelhante a uma grama. Suas 

folhas, dispostas em roseta, são longas, com cerca 30 cm de comprimento, recurvadas, macias, 

brilhantes e verdes na espécie típica. 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.jardineiro.net/altura/0-9-a-1-2-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/arbusto
http://www.jardineiro.net/glossario/inflorescencia
http://www.jardineiro.net/glossario/drupa
http://www.jardineiro.net/glossario/solo
http://www.jardineiro.net/glossario/composto
http://www.jardineiro.net/familia/agavaceae
http://www.jardineiro.net/classe/folhagens
http://www.jardineiro.net/classe/forracoes-a-meia-sombra
http://www.jardineiro.net/classe/forracoes-ao-sol-pleno
http://www.jardineiro.net/clima/equatorial
http://www.jardineiro.net/clima/mediterraneo
http://www.jardineiro.net/clima/subtropical
http://www.jardineiro.net/clima/tropical
http://www.jardineiro.net/origem/africa
http://www.jardineiro.net/origem/africa-do-sul
http://www.jardineiro.net/altura/0-3-a-0-4-metros
http://www.jardineiro.net/altura/0-4-a-0-6-metros
http://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
http://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
http://www.jardineiro.net/ciclo/perene
http://www.jardineiro.net/glossario/herbacea
http://www.jardineiro.net/glossario/roseta
http://www.jardineiro.net/glossario/especie
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No entanto, as cultivares mais conhecidas e populares são as variegadas, que apresentam 

folhas com listras longitudinais brancas ou amareladas nas margens ou no centro. As flores brancas e 

pequenas surgem em inflorescências longas no verão, mas tem pouca importância ornamental. Após 

a floração e frutificação, formam-se pequenas mudas de clorofito ao longo das inflorescências. 

 

4.8. LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, I = 12,50 CM 

 

Será colocado limitador de grama com borda fina, i=12,50 cm conforme projeto de 

paisagismo. 

 

5. CHAFARIZ 

 

Será reformado o chafariz existente conforme detalhes no projeto arquitetônico e 

projetos complementares. Verificar os projetos. 

 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

5.1. REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA 

Serão removidos os azulejos e substratos de aderência em argamassa do chafariz. O 

material retirado deverá ser descartado em local credenciado junto ao órgão municipal. 

 

5.2. REMOÇÃO DE PEDRAS E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA 

Serão removidas as pedras e substrato de aderência em argamassa existente no 

chafariz. O material retirado deverá ser descartado em local credenciado junto ao órgão municipal. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

5.3. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM 

ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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Será feito impermeabilização de superfície com emulsão asfática com elastômero, 

incluindo primer e veu de poliéster. 

 

5.4. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM 

Será feito impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo 

APP), E= 3 mm. 

 

REVESTIMENTO 

 

5.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 

PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 

Será executado revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 

porcelana, dimensão de 5x5 cm (placas de 30x30 cm), alinhadas a prumo e aplicado em panos sem 

vãos. AF_06/2014. 

 

PINTURA 

 

5.6. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). 

Características: 

Tinta esmalte sintético Premium fosco; 

Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão); 

Lixa em folha para ferro, numero 150; 

Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. 

A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas 

demãos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação 

de 01 demão de fundo anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície 

para inicio do serviço. O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo 

superfície homogênea e de fabricante idôneo. Ver tabela de esquadrias. 

Local de aplicação: portão do chafariz. 

 

OBSERVAÇÃO: O ITEN 6 ABAIXO CITADO ESTÁ EM ANEXO EM FORMATO DE 

MEMORIAL DE ACORDO COM NORMATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS 

DAS RESPECTIVAS ÁREAS. 

 

6. INTALAÇÕES ELÉTRICAS 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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7. PINTURA DOS BANCOS EXISTENTES 

 

7.1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Será feito aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica nos bancos existentes, 

duas demãos conforme projeto arquitetônico. Verificar projeto arquitetônico. 

 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

8.1. BANCO JARDIM IN-BRASIL 1,5 M - MARFIM 

Será colocado banco ecológico conforme projeto arquitetônico. Verificar projeto arquitetônico. 

 

8.2. LIXEIRA SELETIVA - 5 CESTOS DE 50 LITROS 

Será colocado lixeira seletiva de 5 cestos com capacidade de 50 litros conforme projeto 

arquitetônico. Verificar projeto arquitetônico. 

 

8.3. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO 

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio, nas dimensões de 0,40m x 

0,60m com borda polida. 

 

ACESSIBILIDADE 

Conforme especificado no Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, nessa 2º 

ETAPA o projeto não contempla acessibilidade, pois na 1º ETAPA o projeto já foi executado a 

acessibilidade, conforme planta baixa existente. 

 

NOTAS E OBSERVAÇÕES 

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas 

neste memorial e nas pranchas dos projetos; 

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após 

a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;  

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.  

 

Cuiabá/MT, 26 de Setembro de 2017. 

 
_________________________ 

Helton Duque de Faria 
Arquiteto e Urbanista 
CAU/MT n°. A56464-8 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br

