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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra:  Ampliação lateral direita do ginásio esportivo localizado nas dependências da 

Escola Municipal Santos Dumont, construção da cozinha, copa e depósito ligados ao 

ginásio de esportes da escola. 

Local da Obra: Rua Arnildo Ehle, n° 55, Vila Caiçara, Agudo - RS, CEP 96540-000 

Proprietário: Prefeitura Municipal De Agudo. 

 

 

Responsável técnico:                             

 

 

 

                                                                                                                                                              

_______________________________________ 

ALDO ITO PAUL 

ENGENHEIRO CIVIL- CREA 46752-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

3 

SUMÁRIO 

1. DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO E DISPOSIÇÕES GERAIS 4 

1.1 DESCRIÇÃO GERAL 4 

1.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 4 

1.1.1 SERVIÇOS INICIAIS 4 

1.1.2 TRABALHOS EM TERRA 4 

1.1.3 LIMPEZA DA OBRA 4 

2 FECHAMENTO LATERAL 5 

2.1 DESCRIÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS 5 

2.1.1 CONCRETAGEM DE PILARES 5 

2.1.2 ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA 5 

2.1.3 VIGA DE RESPALDO 5 

2.2 ESQUADRIAS 5 

2.2.1 CONTRA-VERGAS 6 

2.2.2 VERGA 6 

2.3 ALVENARIA 6 

2.4  CONCRETO ARMADO Erro! Indicador não definido. 

2.4.1 DESCRIÇÃO 7 

2.4.2 FORMAS 7 

2.4.3 ARMADURAS 7 

2.4.4 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 7 

2.4.5 DESMOLDAGEM 8 

3 FUNDAÇÕES 8 

3.1 VIGAS BALDRAMES 8 

3.1.1 FORMAS 8 

3.1.2 ARMAÇÃO 8 

3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 9 

3.2 COBERTURA 9 

3.2.1 TESOURAS 9 

3.2.2 TERÇAS 9 

3.2.3 TELHAS 10 

4 CONCLUSÃO DA OBRA 10 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

1. DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 DESCRIÇÃO GERAL 

O presente memorial descritivo visa especificar os materiais e serviços a serem 

empregados na obra destinada à ampliação lateral direita  de quadra esportiva, construção 

de cozinha, copa e depósito que serão ligados ao ginásio de esportes da escola. A obra 

deverá obedecer rigorosamente aos projetos e detalhes respectivos, sendo executada com 

materiais de boa qualidade e mão de obra especializada. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.1.1 SERVIÇOS INICIAIS 

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da 

ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial 

Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, 

acompanhados pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro 

responsável pelo projeto e pela execução da obra. Também deve permanecer na obra a 

placa do engenheiro em local bem visível. 

 

1.1.2 TRABALHOS EM TERRA 

Em grande parte, serão realizadas apenas escavações manuais, pois o volume de terra a 

deslocar é compatível com a mão de obra necessária para o serviço. Em casos 

excepcionais, quando necessário será utilizada mão de obra mecanizada.  

 

1.1.3 LIMPEZA DA OBRA 

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As 

condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de 
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entulhos será feita sempre que o volume dos mesmos possa atrapalhar as atividades 

desenvolvidas no canteiro. 

 

 

2. FECHAMENTO LATERAL 

 

2.1 DESCRIÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS  

 

2.1.1 CONCRETAGEM DE PILARES 

 

Os pilares P1 a P12 serão concretados sob a fundação a ser feita, contarão com 3,20 

metros de altura e 20cmx20cm de base.  

 

2.1.2 ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA 

 

Paredes de 3,00m nas laterais da quadra com tijolo a vista assentados sob viga, em vãos 

de 5,00m. Na fachada frontal da quadra, serão executadas paredes de 3,20m de altura, 

também executadas sob o regime de tijolos aparentes. 

 

2.1.3 VIGA DE RESPALDO 

 

Acima da alvenaria a ser construída será concretada uma viga de respaldo, com altura de 

50cm e 20 cm x 4,20m de base 

 

2.2 ESQUADRIAS 
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As esquadrias a serem empregadas serão metálicas basculantes em cantoneira de ferro 

com perfil 3/4"’, cujas dimensões estão representadas em planta. Além disso, será instalada 

uma nova porta metálica com perfil metalon e fechamento em chapa metálica.  

 

2.2.1 CONTRA-VERGAS 

 

A baixo das basculantes a serem instaladas serão moldadas in loco, contra vergas de 

comprimento que compreenda todo comprimento da janela de 1,60 e ultrapassando um 

mínimo de 50 cm para cada lado do vão, totalizando assim uma contra-verga, para cada 

janela, de 2,60m de comprimento. 

 

2.2.2 VERGA 

 

Acima das basculantes, passa prato e portas a serem instaladas serão moldadas in loco, 

vergas de comprimento que compreenda todo comprimento das janelas e portas e 50 cm 

para cada lado do vão. 

 

2.3 ALVENARIA 

 

Todas as alvenarias deverão obedecer às características geométricas e dimensões 

nominais do projeto arquitetônico (parede acabada). Os tijolos/blocos deverão atender às 

especificações da NBR 7170 e 7171, principalmente. Antes do assentamento os 

tijolos/blocos devem ser molhados adequadamente, nem excessivamente que se forme 

uma película superficial de água, nem insuficientemente que aqueles absorvam a água de 

amassamento da argamassa de assentamento (as duas situações são prejudiciais à 

aderência dos tijolos/blocos à argamassa). As juntas deverão ter a espessura média de 1,0 

cm, sendo niveladas horizontalmente; os panos resultantes deverão ser perfeitamente 

aprumados. A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8.  

.  
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2.4.1 DESCRIÇÃO 

 

Constará de vigas de respaldo. 

 

2.4.2 FORMAS 

 

Serão feitas em chapas de madeira serrada, na espessura mínima de 12mm. São aceitas 

formas em tábuas de pinus de primeira qualidade, isenta de nós, trincas ou defeitos, desde 

que acordado com a fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de 

tábua de pinus de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, preferencialmente os 

pregos a serem utilizados terão duas cabeças.  

 

2.4.3 ARMADURAS 

 

Serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo às especificações de projeto. Substituição 

de bitolas somente poderão ser feitas com a expressa autorização do calculista, por 

escrito. As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em 

estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso do aço oxidado. As barras ou peças 

ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou 

quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto. Deverão ser 

utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado. 

 

2.4.4 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 

 

O concreto terá o proporcionamento especificado pelo projetista, sendo utilizados apenas 

materiais em acordo com as normas brasileiras. O amassamento deverá ser em betoneira, 

num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da 

betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória 

(preferível, em lajes); a cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 

dias, após a concretagem. A concretagem somente poderá ser liberada pelo engenheiro da 
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obra, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e 

materiais a empregar. 

 

2.4.5 DESMOLDAGEM 

 

Os prazos mínimos de desmoldagem para laterais de vigas e pilares serão de 21 dias. 

 

3. FUNDAÇÕES 

 

3.1 VIGAS BALDRAMES 

 

3.1.1 FORMAS 

 

As formas das vigas deverão ser executadas em madeira serrada com espessura de 25 

mm, apresentando amarrações e apoios necessários de forma a garantir uma boa rigidez 

de modo que ao lançar o concreto não ocorram deslocamento nas mesmas, garantindo 

assim uma boa qualidade na desforma. A execução das formas deverá ser executada de 

forma garantir um bom nivelamento, prumo e alinhamento das peças.  

As superfícies das formas deverão estar limpas e preparadas com substância que não 

permitam a aderência nas mesmas; além disso, não deverão apresentar reentrâncias, 

rebarbas, entre outras imperfeições. A desforma deverá acontecer de forma a não danificar 

a superfície do concreto e com atenção aos prazos estabelecidos por norma. 

 

3.1.2 ARMAÇÃO 

 

A armação será feita com ferro CA-50 com 8mm e os estribos com aço CA-60 5mm. As 

barras de aço devem ser limpas, removendo substâncias prejudiciais à aderência do 

concreto. Antes da concretagem, deverão ser conferidas as armaduras desde conferência 

das bitolas até mesmo a posição das barras. 



 

9 

 

3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

A impermeabilização das vigas baldrames deverá acontecer desde seu topo até metade de 

sua altura (15 cm), compreendendo suas laterais e sua parte superior. No ato da 

impermeabilização a superfície deverá estar totalmente livre de impurezas e seca.  

 

3.1.4 SAPATAS 

 

  As sapatas que tem dimensões totais de 0,60m x 0,60m x 0,20m , serão construídas 

por ferro de 𝜙10.0mm a serem concretadas com concreto FCK- MPA 

 

3.2 COBERTURA 

 

3.2.1 TESOURAS 

 

As tesouras seguirão o padrão da parte já existente, sendo apoiadas sob pilares metálicos, 

sendo sua conexão soldada. A mesma será executada em perfis de madeiras com 

comprimento de 4,20m, devendo ser seguidas as especificações de projeto. 

 

3.2.2 TERÇAS 

 

 Serão instaladas 5 novas terças a partir do final da cobertura existente, contando com uma 

parte inclinada da mesma, totalizando 22,80 m de comprimento. As terças serão fabricadas 

em perfil de madeira, e sua fixação será através de parafusos de aço. 
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3.2.3 TELHAS 

 

A cobertura será em telha de fibrocimento ondulada com espessura de 0,6mm fixadas 

através de parafusos promovendo a fixação telha-terça. As telhas não deverão apresentar 

defeitos como trincas ou falhas que acometem o desempenho das mesmas ao manter a 

estanqueidade da passarela. 

 

4. CONCLUSÃO DA OBRA 

 

A obra estará concluída com a obtenção do habite-se da Prefeitura Municipal, e uma vez 

satisfeitas as exigências junto ao CREA.  

 

 

 

 

Agudo, 01 de Fevereiro de 2022. 
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