
MEMORIAL DESCRITIVO  
 
 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
ENDEREÇO: AV. Manoel Silveira de Azevedo, nº 2987, centro. CEP. 95290-000 
CNPJ:  87.851.200/0001-36. 
 
 
DESCRIÇÃO: Trata-se, da construção de banheiro popular que será doado pela 
prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho. Os 
projetos foram feitos, considerando um terreno ideal para a construção já que, ainda não 
estão definidos os locais que serão construídos os banheiros. Portanto, possíveis 
desníveis, terrenos com baixa capacidade de resistência, ou com muita dureza, deverão 
ter sua viabilidade avaliada pela secretaria de obras para que se enquadrem na planilha 
orçamentária. Os banheiros terão área construída de 3,12 m². 
 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Impermeabilização de baldrames – A superfície deverá estar totalmente limpa antes da 
aplicação do produto. Executar duas demãos respeitando o intervalo de tempo estipulado 
pelo fabricante. 
 
 
INFRA E SUPRAESTRUTURA 
 
Fundação Rasa em Pedra de Arenito – Conforme solicitação do Engenheiro Sérgio Grazziotin 
executar fundação em pedra de arenito ou similar para nivelamento da obra com a casa existente. 
Após feito o muro de pedras, executar viga baldrame de acordo com detalhamento do projeto. 
 
Execução de Estrutura de concreto armado FCK 25 MPA. – Garantir a resistência do concreto em 
25 MPA, seja ele usinado ou virado em obra. Travar as formas de maneira que garanta que as 
mesmas não se abram. Executar a vibração do concreto com vibrador elétrico. Utilizar 
espaçadores de ferragem conforme projeto estrutural, garantindo a cobertura da armadura.   
 
 
VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA E REVESTIMENTOS 
 
Alvenaria de Vedação de blocos cerâmicos furados 11,5 X19 X 24 cm – Executar alvenaria no 
devido prumo e esquadro da obra. Executar verga no vão da porta e no da janela verga e contra 
verga. 
 
Chapisco – Certifica-se que a parede esta limpa antes da execução do chapisco. Adicionar ao 
traço do chapisco aditivo adesivo seguindo a quantidade especificada pelo fabricante. Na parte 
externa executar o chapisco bem fechado pois as paredes não receberão reboco. 
 
Emboço/Reboco – Taquear as paredes garantindo prumo e esquadro da obra. No box do banheiro 
local aonde vai ser executado azulejo, não desempenar o reboco para que a superfície fique com 
maior aderência na aplicação da argamassa. Nas demais áreas internas fazer uso de 
desempenadeira com filtro de espuma para o melhor acabamento já que as paredes não 
receberão pintura. 
 



Revestimento cerâmico para paredes internas – Deverá ser aplicado nas paredes do box do 
chuveiro, 1,30 + 0,80 + 0,80 até a altura do peitoril da janela h=1,70. Aplicar com argamassa 
colante ACII. Executar rejunte em 45º na ultima fiada para evitar o acumulo de água. 
 
Piso Cerâmico - Aplicar com argamassa ACII. Paginar de forma que facilite o escoamento da água 
para o ralo do chuveiro. 
 
Contrapiso traço 1:1:4 (cimento - pedrisco - areia grossa) – Executar o contrapiso em nível na 
área de uso do banheiro, deixando 1 cm mais alto que a área do box. Dentro do box executar 
inclinação mínima de 1% para o ralo. 
 
ESQUADRIAS E PORTAS 
 
Porta de madeira interna, de pinus 60 x 210, completa e instalada – Deixar a altura da verga com 
folga de no mínimo 5 cm em relação ao piso acabado para a instalação da porta. Fixar a porta 
com espuma expansiva em no mínimo 03 pontos em cada lateral.  
 
Janela basculante de alumínio 50 x 50 cm – Executar o requadro inferior da janela de forma 
inclinada em 0,5% para a parte externa. Instalar janela de alumínio Maxim – ar. 
 
COBERTURA 
 
OBS: O telhado será adaptado conforme a necessidade de cada casa que for contemplada 
com o banheiro. Definir com o engenheiro responsável pela fiscalização a melhor 
alternativa. 
 
Estrutura de madeira para cobertura de fibrocimento - Travas, Caibros, igualamento para forro de 
PVC – Utilizar madeira de boa qualidade para execução da estrutura. 
 
Forro de PVC Frisado, parafusado. – Utilizar forro de PVC da melhor forma em relação ao 
reaproveitamento de material. Executar roda forro e cantos de 90º próprios para este material. 
 
Cobertura com telha de fibrocimento 4 mm – Executar cobertura respeitando os transpasses 
mínimos estipulados pelo fabricante. Utilizar parafuso com borracha de vedação. 
 
ELÉTRICO: 
 
Executar instalação elétrica respeitando as normas técnicas da ABNT. Instalar os 
dispositivos de proteção no quadro de distribuição existente na casa. Executar conforme 
dimensionamento do projeto. Disjuntor 32 A para rede 6 mm² do chuveiro. Disjuntor 25 A 
para rede 2.5 mm² de tomada e iluminação do banheiro. 
 
 
HIDRÁULICA, DRENAGEM, ESGOTO E ACESSÓRIOS 
 
Executar instalação do hidrossanitário respeitando as normas técnicas da ABNT, 
orçamento e projeto. Definir local do biodigestor junto ao engenheiro fiscal. 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento do Biodigestor retirado do site do fabricante conforme solicitação 
da contratante. 

 
 
 

 
 



 
 
Bom jesus / RS, 02 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________       _________________________ 
Mauricio Durigon Machado     Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
Eng. Civil – CREA/SC: 136918-0                                                CNPJ: 01.551.148/0001-87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
    Secretaria de Obras     
Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS 
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