PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:-

REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MORRO DO CRISTO – FASE 1.

LOCAL:-

Av. Joaquim Carlos – Centro – Pedreira/SP

DO PROJETO:
O projeto visa melhorar a estrutura de acolhimento de turistas no local, em especial os que
chegarem ao Complexo Turístico do Morro do Cristo vindos através do teleférico.
O projeto prevê a revitalização da praça onde o teleférico chega ao Morro do Cristo, criando
um espaço atrativo de contemplação da paisagem para o turista que chega ao local, com um
paisagismo que cria espaços confortáveis e sombreados, além de um playground para a diversão das
crianças. O projeto prevê ainda a implantação de um relógio de flores, como um atrativo a mais para
o local.
Para aumentar o conforto destes turistas, está prevista a construção de uma lanchonete no
local, bem como sanitários masculino, feminino e acessível, permitindo uma experiência mais
prolongada no local e garantindo novos usos.
Visando o aumento do conforto dos usuários e uma estética harmoniosa e integrada à
paisagem, o projeto prevê a implantação de um deque sombreado por um pergolado no entorno da
lanchonete.
DOS SERVIÇOS:
Serviços preliminares:
A Prefeitura fará a demolição e a retirada do entulho de uma construção existente no local,
ficando a cargo da empresa contratada a demolição do piso em concreto que restará no local,
juntamente com o piso em concreto existente na praça e a remoção das guias pré-moldadas que
delimitam os canteiros.
Fundações:
Para a construção do deque, do pergolado, do depósito e da lanchonete serão executadas
brocas em concreto armado com diâmetro de 20 cm.
Sob as paredes serão executadas vigas baldrame em concreto armado, impermeabilizada com
pintura em asfalto oxidado com solventes orgânicos.
Superestrutura:
Sobre o depósito e os sanitários será executada laje pré fabricada mista com vigota treliçada
e lajota cerâmica. A laje receberá capa de concreto de 25 Mpa com espessura de 4 cm, totalizando a
largura de 12 cm.
Alvenaria e fechamento:
Os prédios serão executados em alvenaria de blocos de concreto estrutural com espessura de
14 cm. Todas as amarrações, bem como as cintas de respaldo e as vergas e contravergas receberão
armadura em aço CA-50 e argamassa graute, de modo a garantir a estabilidade estrutural do
conjunto.
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Cobertura:
A cobertura será executada em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, com perfil
trapezoidal, sobre estrutura de aço. A cobertura receberá calhas em chapa galvanizada nº 24. Os
condutores serão embutidos na alvenaria estrutural.
Arquitetura:
Os sanitários receberão azulejo até a altura de 1,80 m e a cozinha receberá azulejo até o teto,
sob o qual será feito chapisco e massa de regularização. As paredes internas da lanchonete
receberão revestimento em gesso e as paredes internas do depósito, bem como sua laje, receberão
emboço desempenado com espuma de poliéster sobre o chapisco. Todo forro receberá
revestimento em massa corrida a base de PVA. A parte externa receberá revestimento em emboço
desempenado com espuma de poliéster sobre chapisco.
As esquadrias serão de acordo com o projeto arquitetônico (planta).
Os sanitários receberão divisórias em placa de granito com espessura de 3 cm até a altura de
1,80m.
Todas as bancadas e tampos serão em granito com espessura de 3 cm.
O piso interno será executado em placa cerâmica esmaltada PEI-4, com juntas de até 5 mm,
assentados sobre argamassa de regularização executada sobre o contrapiso de concreto
impermeabilizado. O piso interno do depósito será feito em cimento queimado. As áreas que não
receberão azulejo contarão com rodapé cerâmico com as mesmas características do piso cerâmico,
exceto o depósito que não receberá rodapé.
A área da praça receberá pavimentação em lajota de concreto (blockret), com espessura de
6cm, e piso em ladrilho hidráulico podotátil direcional e de alerta, em conformidade com a NBR
9050, a delimitação dos canteiros será feita com guia pré moldada reta. Na área do teleférico será
feito o piso em cimentado desempenado.
Os canteiros serão regularizados e adubados para receber a vegetação, bem como será
instalado um relógio de flores, conforme o projeto paisagístico (planta).
As paredes internas e laje receberão pintura com tinta látex antimofo, as paredes externas
receberão tinta acrílica antimofo, já as esquadrias metálicas receberão tinta esmalte à base de água,
inclusive o preparo.
Instalações Prediais:
Nos sanitários masculino e feminino serão instalados cubas de embutir, bacia sifonada com
caixa acoplada e no masculino será instalado um mictório em louça.
No sanitário para pessoas com mobilidade reduzida será instalado uma bacia sifonada de
louça, um lavatório de louça para canto sem coluna com torneira de acionamento hidromecânico,
além de todas as barras.
Serão instalados 02 reservatórios de 1.000 (um mil) litros cada, a rede de distribuição de
água será executada com tubulação e conexões em PVC marrom e branco, os registros, torneiras
e acessórios serão metálicos com acabamento cromado.
Todo o cabeamento será executado com cabos de cobre isolados protegidos por
eletrodutos de PVC corrugado flexíveis leve e eletrodutos corrugado em polietileno de alta
densidade de acordo com a planilha orçamentária.
As tomadas e interruptores deverão ser instalados conforme planilha orçamentária em
caixas de PVC e terão acabamento na cor branca.
A iluminação deverá seguir as especificações da planilha orçamentária, as normas
brasileiras pertinentes e normas técnicas da concessionária CPFL.
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Deck de Madeira e Pergolado:
O entorno da lanchonete receberá um deck de madeira sombreado por um pergolado,
também de madeira, que contará com cobertura plana em policarbonato alveolar de 10mm.
Bancos e Playground:
Serão instalados bancos de madeira sobre alvenaria e serão instalados gradis de proteção
para o teleférico.
Será instalado um playground conforme especificação no projeto (planta).
Serviços Complementares:
Após a instalação dos complementos, toda obra será limpa e os entulhos receberão a correta
destinação.

_________________________
Laíza Elis Molina
Engenheira Civil
CREA: 5070265614

________________________
Alexandre Ariolli Nascimento
Arquiteto e Urbanista
CAU A 55142-2
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