
 

 

 

Memorial Descritivo 

I – Introdução 

 A obra objeto deste memorial consiste na descrição dos elementos para 

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, a ser edificada no município de 

Gaúcha do Norte – MT. 

 . 

II - Descrição da Obra 

 

1.0 Serviços Preliminares. 

1.1 Devera ser feita raspagem e limpeza do terreno e aterro do mesmo. 

1.2  Devera ser executado barracão de obra com instalações provisórias de 

água e energia. 

1.3  Devera ser executada e fixada placa de obra com dados necessários. 

 O USO DE EPI será cobrado durante execução da obra. 

 

2.0 Transportes 

2.1 Deverá ser feita retirada de entulho por conta da contratada; 

        

3.0 Fundação 

3.1 As sapatas da fundação devem seguir projeto estrutura, obedecendo a 

compactação do solo na sua base, armadura em aço conforme projeto e 

preenchimento com concreto Fck 20MPa; 

3.2 As vigas baldrames devem seguir o projeto estrutural, obedecendo as 

armaduras em aço dispostas longitudinal e transversalmente, bem como 

a resistência de 20MPa do concreto para o seu preenchimento; 



 

 

 

 

4.0 Estrutura 

4.1 Os pilares deverão seguir o projeto estrutural, obedecendo à armadura 

projetada e seguindo a resistência mínima do concreto de 20MPa para o 

seu preenchimento; 

4.2 As vigas de respaldo devem seguir o projeto estrutural apresentado, 

seguindo a armadura projetada e a resistência mínima do concreto de 

15MPa; 

4.3 A laje deverá ser feita no sistema pré-moldado com vigotas treliçadas e 

fechamentos em lajotas cerâmicas. A mesma deve seguir o projeto de 

estrutural para a distribuição dos seus elementos estruturais e ser 

preenchida com concreto de 15MPa. 

 

5.0 Alvenaria 

5.1 A alvenaria, tanto externa quanto internamente devem ser executadas 

em tijolos cerâmicos furados com dimensões de 09x19x25cm, sendo 

assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporção de 

1:2:8 em volume, com espessura de 09cm; 

5.2 Os tijolos devem apresentar boa qualidade, estando em bom ponto de 

cozimento e sem apresentar fissuras ou porosidade; 

5.3 Os tijolos deverão ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, 

com tolerância de 0,5cm; 

5.4 Sobre as portas e janelas, e sob as janelas, deverão ser executadas 

vergas e contra vergas, com trespasse dentro da alvenaria de no 

mínimo 50cm. Em cada uma das vergas e contravergas deverá ser 

inserido uma armadura com treliça metálica TR8 e preenchimento com 

concreto 15MPa; 

6.0 Cobertura 



6.1 A cobertura terá estrutura metálica em perfis do tipo “U” soldados, 

seguindo projeto estrutural; 

6.2 As telhas serão metálico galvanizado trapezoidal tipo TP-40, com 

espessura de 0,50mm, fixadas sobre terças metálicas Perfil “E” 

75x40mm com parafuso auto atarrachante.  

6.3 O forro será em laje rebocada; 

 

7.0 Esquadrias; 

7.1 As janelas serão em esquadria de ferro, de correr em duas folhas e de 

maximoar; 

 

8.0 Instalações hidro-sanitárias 

8.1 A rede de esgoto sanitário deverá seguir o projeto de esgotamento 

sanitário; será executada em PVC, classe B, conforme dimensões do 

projeto, sendo os efluentes canalizados até a fossa séptica e sumidouro. 

A rede primária será em tubo PVC 100 mm esgoto e a rede secundária 

em tubos PVC de 40 e 50 mm. As caixas de passagem, serão em 

alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

instalado na parte externa da obra (passeio de proteção). Todos os 

acessórios da rede hidráulica serão de material cromado (Joelhos, 

válvula para lavatório, válvula para descarga, sifão, engates, etc.). 

8.2 A instalação hidráulica deverá seguir o projeto hidráulico; será 

executada em tubo PVC, 25 mm marrom, soldável, classe B, conforme 

dimensões do projeto, sendo ligada ao futuro ponto de água existente. A 

saída d’água do reservatório será em PVC marrom de 60 mm, reduzida 

para 50 mm e Interligando a válvula de descarga nos banheiros. As 

derivações da rede serão executadas em tubo PVC marrom 25 mm; 

8.3 A alimentação será derivada de reservatório em fibra com capacidade 

1000L, conforme projeto hidráulico; 

8.4 Em todo banheiro deve ser instalado ralo sifonado 150x40x40 para a 

saída do esgotamento de água; 

 



9.0 Louças e metais; 

9.1 Em cada banheiro devem ser instalados vasos sanitários com entrada 

para tubulação em PVC 50mm para descarga; 

9.2 Os vasos sanitários devem ser abastecidos por meio de válvula de 

descarga tipo hidra ou similares; 

9.3 Cada banheiro e cada sala onde houver instalação de rede de água fria 

receberá um registro de gaveta para fechando a rede interna; 

9.4 Em todos os banheiros deve ser instalado conjunto de acessórios (porta 

toalha, porta papel higiênico e porta sabonete); 

 

10.0 Instalações Elétricas: 

10.1 A fiação interna será embutida na parede e teto através de 

eletrodutos de PVC flexível, contendo condutores isolados de acordo 

com o projeto elétrico e respeitando as normas brasileiras. 

10.2 Todas as tubulações subterrâneas devem ser recobertas com 

concreto para proteção contra rompimento; 

10.3 A distribuição de luz e força para os pontos identificados no projeto 

será realizada através de um quadro de distribuição para disjuntores 

conforme projeto; 

 

11.0 Revestimento de Paredes 

11.1 As paredes serão revestidas com chapisco comum e reboco paulista. 

A argamassa mista para reboco, será no traço 1:2: 10 (cimento, cal e 

areia fina) Obs: poderá ser utilizado algum aditivo plastificante na massa 

em substituição ao cal; 

11.2 O reboco paulista, deverá ter espessura máxima de 2 cm, não se 

admitindo trincas, ou falhas. Deverá também, após alisado, ser 

desempenado e acabado com esponja. 

11.3 Os banheiros e área de serviço, receberão revestimento cerâmico 

20x20, padrão médio, assentado sobre argamassa colante e rejuntados 

com rejunte de espessura de 4mm em todo a sua área de paredes 

internamente; 



 

12.0 Pisos e pavimentações; 

12.1 Será executado contrapiso em concreto impermeabilizado com o 

traço 1:3:6 e assentado piso cerâmico 30x30cm PI-5. O rodapé será em 

cerâmica, com altura de 7cm. 

12.2 O rejuntamento da cerâmica e do rodapé, após ser aplicado, deverá 

ser removido o excesso imediatamente após a secagem; 

12.3 O piso de toda a área interna deve ser feito em piso cerâmico padrão 

médio, PEI 4 ou superior, assentado sobre argamassa colante e com 

rejunte de 4mm em suas juntas; 

12.4 A área da entrada da sala de vivência deve receber pavimentação 

em lajotas de concreto assentadas sobre colchão de areia e rejuntadas 

com massa granulada de areia e cimento; 

12.5 A área do espaço externo de recreação deverá receper piso em 

lajotas de concreto tipo “paver”, assentadas sobre colchão de areia e 

rejuntadas com argamassa granulada de areia e cimento; 

12.6 As áreas de contorno do terreno devem receber plantio de grama do 

tipo batatais sobre solo preparado; 

 

13.0 Pintura 

13.1  Nas esquadrias metálicas, será aplicada pintura com tinta esmalte, 

com duas demãos, sobre fundo anti-corrosivo (zarcão). 

13.2 As paredes externas receberão fundo selador e posteriormente duas 

demãos de tinta latéx acrílica fosca; 

13.3 As paredes internas receberão fundo selador, massa corrida acrílica 

e posteriormente duas demãos de tinta latéx acrílica; 

 

14.0 Vidros 

14.1 Os vidros serão do tipo fantasia, com 4mm de espessura, 

assentados sobre massa de vidraceiro na estrutura metálica;. 

 

15.0 Diversos 



15.1 A obra deverá ser entregue em total estado de limpeza, sem sobras 

de entulho ou outros materiais estranhos; 

15.2 O fornecimento e instalação dos aparelhos de ginástica devem seguir 

as especificações anexas e também o projeto arquitetônico; 

15.3 A comunicação visual da edificação deverá ser feita conforme as 

perspectivas apresentadas em anexo; 

Qualquer alteração nos itens retro mencionados, só serão admitidos com a 

permissão da fiscalização do departamento de ARQUITETURA E 

ENGENHARIA  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE 

–MT. 

 

 

 

________________________________ 

KETLIN SCHAIANE ROSSO 

ARQUITETA E URBANISTA 

CAU – A61438-6 

 

 


