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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo destina-se à orientação e descrição de métodos 

executivos para a ampliação do Ginásio da Escola Municipal Santos Dumont bem como seus 

fechamentos com janelas basculantes metálicas com vidros incolores lisos de 4mm de 

espessura. 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Obras: Ampliação e fechamento do Ginásio na Escola Municipal Santos Dumont 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agudo 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Aldo Ito Paul - CREA-RS 46752-D 

 

3. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

 

Como parte integrante de um projeto executivo, o memorial descritivo tem por 

finalidade caracterizar os materiais, componentes e métodos construtivos utilizados, 

relatando a definição do projeto executivo e as suas particularidades. 

O presente memorial tem a descrição dos elementos do projeto arquitetônico, com suas 

sequências executivas e suas especificações. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

I. Antes do início da obra, a empresa executora deverá fornecer a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) pela execução da obra; 
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II. O diário de obras deverá estar junto a obra, devidamente preenchido para fiscalização 

do Município, ter a assinatura do Engenheiro executor; 

III. Deverá ser instalada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, de acordo com 

as exigências da Caixa Econômica Federal, fixada sobre apoio de madeira; 

IV. Devido a existência de água, esgoto e energia elétrica será responsabilidade da 

empresa devida ligação nas redes já existentes; 

V. Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções em 

relação a andaimes, equipamentos de proteção individual e coletiva, com finalidade 

de garantir a segurança e acesso somente de pessoas permitidas; 

     5. INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

I. Limpeza do terreno: para início dos serviços, o terreno deverá ser limpo em toda a 

área em que será realizada a construção delimitada pela planta baixa e planta 

situação; 

II. Terraplanagem: Ficará a cargo da contratada a execução do perfeito nivelamento da 

área necessária para a construção, de maneira que as cotas de projeto já estejam 

executadas; 

III. Locação da obra: Deverá ser realizada conforme as dimensões e níveis que constam 

nas plantas fornecidas, observando sempre o eixo dos elementos construtivos. 

Deverá ser solicitada a presença do fiscal da obra para a verificação e aprovação da 

locação realizada. Deverá ser feita utilizando instrumentos e métodos adequados, 

com demarcações, fixadas e travadas; 

IV. Limpeza da obra: Durante a realização dos serviços, o local da obra deverá ser 

permanentemente limpo e desobstruído, sendo retirados periodicamente os entulhos 

de maneira ou outros materiais, de modo a permitir boas condições de trabalho e de 

segurança no canteiro de obras.  
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   6. INDICAÇÃO INICIAIS 

 

I. Bota fora do material excedente: todo entulho e material excedente deverão ser 

removidos para bota fora, distantes do local da obra, e a empresa deverá se 

encarregar por este item, não cabendo nenhuma responsabilidade da Prefeitura sobre 

o local escolhido; 

II. Concreto: usar sempre concreto com uma boa qualidade, para evitar segregação a 

perda de material. Não será permitido uso de concreto remisturado e deverá ser feita 

devida cura, mantendo as superfícies úmidas e impedindo o acesso a superfície 

concretada pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem; 

 

  7. FUNDAÇÃO 

7.1 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 25MPa 

7.2 VIGAS BALDRAME 

7.2.1 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 fôrmas 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, 
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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. 

 

7.2.1 ARMAÇÃO 

 

A armação será feita com ferro CA-50 com 12,5 mm de espessura e os estribos com 

aço CA-50 6,3mm de espessura. 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. 

 

7.2.3 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.  

 

  8. ESTRUTURA 

8.1 PILARES 

8.1.1 FORMAS 

 

As formas dos pilares deverão ser executadas em madeira serrada, 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 fôrmas 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. 
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8.1.2 ARMAÇÃO 

 

A armação será feita com ferro CA-50 com 12,5 mm de espessura e os estribos com 

aço CA-60 5,0mm de espessura. 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. 

 

8.1.3 CONCRETAGEM 

 

O concreto terá o proporcionalmente 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 obra, 

com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a 

empregar. 

 

8.2 VIGAS 

 

  8.2.1 FORMAS 

As formas das vigas deverão ser executadas em madeira serrada, 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 fôrmas 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. 
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8.2.2 ARMAÇÃO 

 

A armação será feita com ferro CA-50 com 8,0mm de espessura  e os estribos com 

aço CA-50 6,3mm de espessura. 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. 

 

8.2.3 CONCRETAGEM 

 

O concreto terá o proporcionalmente 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 obra, 

com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a 

empregar. 

 

8.3. ESTRUTURAL 

 

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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    9. ESQUADRIAS 

 

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

com perfil 3/4"’, cujas dimensões estão representadas em planta com instalação de vidros 

liso incolor, com espessura de 4mm. Além disso, serão instaladas 3 novas portas em 

madeiras prontas para pintura, semiocas padrões médios com dimensões de 90x210cm, 

espessura de 3,5cm. Uma porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição. Duas 

portas corta-fogo de 90x210x4cm.  

 

    10. 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. 

 

     11. 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. 

 

      12. FOGÃO INDUSTRIAL 

 

Fogão Industrial prático e econômico para uso. Possui eficiência em seu forno, 

proporcionando melhores resultados em seus pratos. Praticidade em movimentação devido 

às suas dimensões, podendo ser utilizados em restaurantes, lanchonetes ou até mesmo em 

chácaras (lugares para eventos). 
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      13. FECHAMENTO GINÁSIO 

13.1 ESQUADRIAS  

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

perfil 3/4"’.  

13. 2 VIDROS 

Chapas de vidro liso incolor com espessura de 4mm a serem instalados nas esquadrias 

citadas acima. 

 

     14. 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. 

 

 

________________________________________ 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO 

 

 

________________________________________ 

EMANUELI UNFER 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação e Desporto 

 

 

_________________________________________ 

ALDO ITO PAUL 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 46752-D 


