PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO:- Reforma de calçadas e implantação de lombofaixas em diversas ruas do
município.
LOCAL:-

Diversas Ruas.

CARACTERÍSTICAS:- Aquisição de material e mão de obra para execução de rampas
de acessibilidade em calçadas em diversos logradouros públicos e a implantação de
lombofaixas a serem executadas conforme a descrição abaixo e os projetos anexos.
LOMBOFAIXAS
As lombofaixas serão executadas em concreto armado, moldadas in loco após a demolição da pavimentação
asfáltica existente no local a ser implantada. O pavimento existente será cortado nas dimensões necessárias
para a implantação da lombofaixa e o entulho deverá receber a correta destinação. Após a demolição, será
feita a escavação da vala com profundidade de 15cm abaixo do nível do pavimento asfáltico. Será executado
lastro de brita com espessura de 5 cm para receber a concretagem. Sobre a camada de brita será instalada
uma tela de aço soldada do tipo Q-138, com malha de 10x10 cm, apoiada sobre espaçadores do tipo pino,
com espaçamento de 50 cm. Sobre esta malha serão apoiadas treliças h-12, pré-fabricadas, com banzo
superior e banzo inferior com ø = 6mm e diagonal sinusóide com ø = 4,2 mm. Sobre as treliças será instalada
outra tela de aço soldada, conforme o projeto. Serão instaladas formas de madeira em ambos os lados da
lombofaixa e, então, será feita a concretagem utilizando concreto usinado com FCK=30MPa, que será lançado
e adensado com vibrador. O acabamento será feito com régua vibratória, para garantir uma superfície lisa e
homogênea. As lombofaixas contarão, sobre a sarjeta, com tampas perfuradas de concreto, para permitir a
passagem de cadeirantes sobre o obstáculo, sem haver diferenças de nível, para tanto as guias serão cortadas,
possibilitando o encaixe das tampas. As lombofaixas receberão pintura refletiva, com padrão conforme o
determinado pelo DENATRAN. As lombofaixas deverão atender os padrões e critérios estabelecidos pela
resolução 495 de 5 de junho de 2014. Cada lombofaixa será executada em 2 etapas, mantendo sempre uma
faixa da via livre em cada sentido, de modo a manter um fluxo mínimo de veículos.
RAMPAS.
Será feita a demolição da área de calçada onde serão instaladas as rampas acessíveis. As rampas serão
executadas, em conformidade com o projeto, de acordo com as normas vigentes da NBR 9050.
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