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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão 

os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da Construção de 

Quadra Coberta e Muro de Contenção para o Núcleo de Ensino Fundamental Nova Itaberaba, com 

área total de 311,00m² (quadra) + 126,00m² (muro). 

 ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÁ SER CONVOCADA 

UMA REUNIÃO ENTRE O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ARQUITETÔNICO E OS 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA MESMA, PARA ESCLARECER DÚVIDAS E ALERTAR SOBRE 

OS DETALHES QUE SERÃO OBSERVADOS PELA FISCALIZAÇÃO. 

 

1.0 EXECUÇÃO DA OBRA 

- A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, que 

deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de 

serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Município de Nova Itaberaba/SC.  

- Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de 

regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao 

comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

- Os serviços de terraplenagem, limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da 

Prefeitura de Nova Itaberaba/SC, com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, 

e remoção do entulho resultante desta limpeza. 

 

3. LOCAÇÃO DA OBRA 

- Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá 

ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 

implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles.  

- Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, 

alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos 
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municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os 

custos pertinentes. 

- Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das 

dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que 

constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da 

obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra 

e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por 

escrito, à Fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências  

deverão ser tomadas. 

 

4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

- A obra será implementada em estrutura pré-moldada de dimensões de 15,00m x 20,00m, 

totalizando 300,00m² + 11,00m² de um depósito em alvenaria. A estrutura pré-moldada será com 

cobertura em telha metálica termoacústica (sanduíche), formadas por duas chapas de aço 

perfiladas no formato trapezoidal TP-40, recheadas com uma camada composta por de EPS de 

30mm. 

- A estrutura terá seu fechamento lateral com estrutura metálica TP-40 em aluzinc 

natural com espessura de 0,50mm, conforme indicado em Projeto. 

- As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, 

principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da obra. Caso 

seja necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua 

resistência à ruptura, que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm²), por cargas atuantes 

da supraestrutura. 

- As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e 

com um Fck mínimo de 20 MPa, que recepcionarão as paredes e muretas de alvenaria. 

- Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de 

tinta betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto 

Baumgart ou similar. 

- Para o Muro de Contenção, deverá a empresa vencedora do certame providenciar o 

Projeto Estrutural, com ART/RRT e memorial descritivo, bem como demais detalhamentos 

pertinentes. 
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5. MATERIAIS COMPONENTES 

- AÇO PARA CONCRETO ARMADO: Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 

montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De 

modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão. 

- ADITIVOS: Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os 

locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do 

contratante. 

- AGREGADOS MIÚDOS: Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial 

resultante da britagem de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas 

especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias 

nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de 

argila e outras. 

- AGREGADOS GRAÚDOS: Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, 

provenientes da britagem de rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões 

de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-

á rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005. 

- CIMENTO: O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as 

especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e 

o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será feito 

de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de 

cimento de diversas procedências ou idades. 

 

6. ARMAZENAMENTO 

- De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as 

características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos 

canteiros. 

- Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre 

travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

- Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e 

drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser 

estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra. 
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- O armazenamento do cimento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos 

isentos de umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado 

do solo. Devem ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

- As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre 

as pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais 

aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

 

7. ALVENARIA 

- Todas as paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto 

arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem 

cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos , com taxa de absorção de 

umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com 

dimensão mínima (0,09 x 0,14 x 0,19m). 

- A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada 

e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa 

não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes 

no projeto arquitetônico. 

- As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 

chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes 

da sua colocação. 

- O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão 

ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima. 

- As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas 

após a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização 

deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, 

consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

 

8. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

- As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo 

as medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis 

amassados. As esquadrias serão submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá 

rejeitá-las, mesmo que estejam já fixadas. Deverão ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, 
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chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradiças) serão da marca 

Papaiz, Alianza, Imab ou similar.    

- O alambrado da Quadra será de tela de arame galvanizado revestido de PVC, fio 12 bwg 

e malha 7, com altura de 2 metros, com tubos de aço galvanizado de 2 polegadas, chumbados na 

cinta da mureta de alvenaria, conforme indicado no Projeto Arquitetônico. 

- O gradil de proteção será chumbado no muro de contenção, do tipo arame de aço com 

pintura eletrostática epóxi, malha 5x20cm, espessura 4mm na cor verde, gradis de 1,53 x 2,80 

(altura x comprimento), conforme indicado no Projeto Arquitetônico. 

 

9. COBERTURA 

- Serão empregadas telhas metálicas termoacústicas (sanduíche), formadas por duas 

chapas de aço perfiladas no formato trapezoidal recheadas com uma camada composta por de 

EPS (poliestireno- isopor) ou PU (poliuretano). 

- Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão 

obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas 

de concordância.      

- As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, 

tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes 

manchas. 

- No depósito anexo, será utilizado telhas de fibrocimento 6mm, conforme indicado no 

Projeto Arquitetônico. 

 

10. PAVIMENTAÇÃO 

- Todas as superfícies da edificação indicadas no projeto serão preparadas para receber o  

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada 

do aterro interno (caixão). 

REVESTIMENTOS DE PISO: 

- Todas as superfícies da edificação indicadas no projeto serão preparadas para receber o  

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada 

do aterro interno (caixão). 
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- Será executado o Radier, espessura de 10cm, FCK=30Mpa, com uso de formas em 

madeira serrada, com lastro de material granular (pedra britada nº2), escavação manual de viga 

de borda, compactação mecânica com compactador de solos a percussão, montagem e 

desmontagem das formas em madeira, camada separadora em lona plástica, armação com uso 

de tela Q-196 e concretagem. 

 

REVESTIMENTOS DE PAREDE: 

- Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar 

providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e 

aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, 

como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos 

desenhos do Projeto Arquitetônico. 

- Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 

delineados. 

- A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com 

particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem 

limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do 

início dos trabalhos.  

- Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da 

aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma 

retoques nos revestimentos recém-concluídos. 

CHAPISCO: 

- Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das 

superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, 

constituído por cimento comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. 

EMBOÇO E REBOCO: 

- A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a 

alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado 

miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum 

Portland) no traço 1: 2: 8, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. 

Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma 

parte de cimento para nove partes de argamassa já "curtida". 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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- A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e 

cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de 

referência. 

- Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento 

antes de seu emprego. 

- A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro 

contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar 

vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. 

- A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo 

chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu 

acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. 

Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro 

perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento 

da superfície revestida. No caso do reboco, o acabamento final será executado com 

desempenadeira revestida com feltro. 

- Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 

25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendações do 

fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto. 

 

11. PINTURA 

CONSIDERAÇÕES: 

- Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

- Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, 

principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a 

umidade relativa do ar. 

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

- Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

- Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas 

à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado 

- Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira 

consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 
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- Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 

espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

- Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 

uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão 

seguinte de tinta. 

- Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

- Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

- As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica,  intactas. 

PINTURA ACRÍLICA: 

- As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams, 

Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, 

também da mesma marca da tinta que for aplicada. 

- Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois 

pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, 

Ypiranga ou similar. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO: 

- Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferro 

textura nº. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de esmalte 

sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do 

contratante. 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

- Todas as instalações elétricas serão executadas com bom acabamento, com todos 

os condutores, com dutos e acabamentos arrumados em posição e firmemente ligados a 

estrutura de suporte e aos respectivos pertencentes, formando um conjunto mecânico de boa 

qualidade. 

- Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a 

serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos 

pela ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local. 

- Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 

permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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- As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 

única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, 

marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 

- Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no 

caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à 

apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

- A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, 

obedecerão rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente. 

- Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas 

de embutir, formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3”x3”) e retangular (4”x2”), todas 

confeccionadas em chapa de ferro esmaltada nº 18, com orelhas de fixação e “know – out” para 

tubulações de até 1” (25mm).  

- A luminária será do tipo spot de sobrepor, com uma lâmpada fluorescente de 15W.  

A lâmpada deverá ter tonalidade luz do dia e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, 

Phillips ou similar. 

- Os refletores serão retangulares, com lâmpadas de vapor metálico 400W. 

As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia 

e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar. 

-  Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, 

contato por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos 

contatos e ausência de trincas no corpo. 

- Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça 

revestida interna e externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x 20w e 2 x 

40w, da marca Intral, Phillips ou similar. 

- Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three – way, 

silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida 

na rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar. 

- As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e 

fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da 

ABNT, unipolares de 15 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de 

poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser 

testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção efetiva. 

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
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- Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, 

em obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade 

do sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno 

porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico. 

 

13. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

- As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o 

respectivo projeto, que deverá estar fundamentado na NBR 10.844/89. 

- A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água 

pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação. 

- Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto. 

- As descidas da rede de captação serão lançadas diretamente por meio dos dutos de PVC 

(mínimo de 100 mm), deverá ser descartada no próprio terreno da obra, que contenha área 

verde ou em rede pública coletora. 

- Na saída de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá ser 

prevista a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível com o 

tubo de queda, a fim de se evitar o acúmulo de detritos e o consequente entupimento do ramal. 

 

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do projetista. 

 Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as 

Normas da ABNT e normas locais. 

 Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança da obra e da instalação elétrica. 

 

Nova Itaberaba/SC, 25 de outubro de 2021. 

 

                                                  _ 

           Rodrigo Vanderlinde 
                  Arquiteto e Urbanista 

CAU nº A114275-5 
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