
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 

 Página 1 de 9. 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Ampliação da Unidade Mista de Saúde. 

Local: Av. Pedro Batista de Aguiar, nº 123, Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES. 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir os materiais a serem 

empregados na obra, bem como orientar sobre o correto uso dos mesmos. 

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas todas as normas, especificações e 

métodos construtivos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

Normas). O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas 

últimas versões, em especial: 

 

 NBR 5410/08 Instalações elétrica de baixa tensão; 

 NBR 5626/98 Instalação predial de água fria; 

 NBR 6118/14 Projeto de estrutura de concreto - procedimento; 

 NBR 6120/00 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR 6122/10 Projeto e execução de fundações; 

 NBR 9050/15 Edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

 Os locais onde os serviços devem ser executados estão indicados em 

projetos, memória de cálculo, neste memorial descritivo ou indicados pela 

Fiscalização. 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços previsto para esta obra não deverá 

exceder 04 (quatro) meses. Este prazo poderá ser prorrogado em virtude das 

condições do tempo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 

 Página 2 de 9. 

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Será instalada uma placa de obra no tamanho de 2,50 m comprimento x 1,00 

m altura, confeccionada em chapa de aço galvanizada, adesivada com impressão 

digital contendo as seguintes informações: Nome do órgão responsável pelo recurso 

financeiro, nome do órgão tomador do recurso, nome do empreendimento, valor do 

empreendimento e prazo de execução do mesmo, nome da empresa executora da 

obra e nome do seu responsável técnico, conforme Padrão da Caixa Econômica 

Federal. 

 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

A locação da obra será com gabarito tábua de madeira de lei que abrange a 

área total ampliada da obra no 1° pavimento. 

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

Serão procedidas as escavações manuais em material de primeira categoria, 

até 1,30 m de profundidade para execução das sapatas e vigas baldrame.  

Após estarem desformadas os elementos estruturais de fundação, será 

executado o aterro com reaproveitamento de material, preenchendo as lacunas dos 

vãos compactados manualmente, isentos de matéria orgânica, vegetais, madeiras, 

entulhos e outros, devendo ser bem compactados em camadas de 20 cm com um 

soquete (marco) de 30 kg. 

 

4 ESTRUTURAS 

4.1 Infraestrutura (Fundação) 

No geral, os elementos estruturais de fundação serão executados em 

concreto Fck 20 Mpa, no traço 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1) com preparo 

mecânico com betoneira de 600 litros, lançados com a utilização de baldes, armadas 

em aço CA-50 A (média) e CA-60 B (fina); com a utilização de fôrmas de tábua de 

madeira de lei (taípa de primeira qualidade). 
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4.2 Superestrutura 

Os pilares e vigas serão executados em concreto Fck 20 Mpa, no traço 

1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1) com preparo mecânico com betoneira de 600 

litros, lançados com a utilização de baldes, armadas em aço CA-50 A (média) e CA-

60 B (fina); com a utilização de fôrmas de tábua de madeira de lei (taípa de primeira 

qualidade). Já as lajes serão executadas de concreto usinadas concretas Fck 20 

Mpa. 

 

5 PAREDES E PAINÉIS 

Nos vãos das janelas e das portas serão construídas vergas (parte superior) 

de concreto armado 10 x 5 cm, Fck 15 Mpa, armadura de CA 50 de diâmetro de 8.0 

mm, ultrapassando 20 cm para cada lado do vão e argamassa no traço 1:3 (cimento, 

areia média lavada). 

No pavimento do subsolo no depósito serão executado blocos de concreto 

estrutural 9x19x39 cm, espessura da parede sem revestimento de 9 cm. As fiadas 

deverão estar niveladas, alinhadas e aprumadas. 

No primeiro pavimento na secretaria será em alvenaria de vedação de blocos 

cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 cm) de paredes e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 

6 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todos os portões, conforme descrição no quadro de esquadrias do projeto 

arquitetônico será de ferro tipo barra chata 3 cm x 1/4" inclusive guarnição e 

chumbamento. Na janela do depósito será instalado grade de ferro em barra chata 

3/16”, cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (L x E), 1,20 kg/m, 

inclusive chumbamento em argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.  
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7 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 

Todas as janelas, conforme descrição no quadro de esquadrias do projeto 

arquitetônico, serão em vidro temperado, incolor, com 6 mm de espessura, 

encaixilhado em alumínio, inclusive massa para vedação e puxador com tranca. 

 

8 COBERTURA 

Para combater possível infiltrações nas lajes da Lavanderia e da 

Farmácia/Secretaria serão instalados trama de aço composta por terça, caibro, 

pontalete, confeccionados em aço galvanizado, dobrado, perfil "U" enrijecido na 

dimensão de 75 x 40 x 15 mm, espessura 2 mm, para receber cobertura nova de 

telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, espessura 0.5  mm, inclusive acessórios de 

fixação. 

 

Figura 01: Perfil "U" enrijecido na dimensão de 75 x 40 x 15 mm, E = 2 mm. 

Fonte: Online 2019. 
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Figura 02: Modelo de uma trama de aço. 

Fonte: Online 2019. 

 

Depois será coberto com telha em aço zincado trapezoidal, A = *40* mm, 

espessura 0.5 mm .  

Será construído também, platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 

10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 

traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em concreto armado a cada 2,00 metros, 

numa altura 1,00 metro. 

 Com o objetivo de proteger contra a água da chuva, será instalado rufo de 

chapa metálico nº 24 com largura de 25 cm, conforme indicação no projeto. 

O escoamento da água será por uma calha quadrada em chapa de aço 

galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, com selante elástico 

monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, instaladas em 

prumadas em tubo de PVC rígido no diâmetro de 100 mm com joelho de 90 graus e 

tê. 

Somente na laje descoberta da farmácia/secretaria receberá a regularização 

de base com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3 cm, para 

receber pintura impermeabilizante preto com igolflex ou equivalente a 3 demãos. 

Porém antes da aplicação os locais devem estar limpos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 

 Página 6 de 9. 

 

Figura 03: Balde de 18 litros de igoflex preto. 

Fonte: Online 2019. 

 

9 TETO 

O teto do arquivo no subsolo será rebaixado com forro de PVC, frisado, 

branco, régua de 20 cm, de espessura de 10 mm e comprimento 6 m.  

Já no depósito e da secretaria receberá aplicação e lixamento de massa látex 

em teto, duas demãos. Aplique uma demão de massa corrida, espere secar e corra 

uma lixa pouco mais grossa para tirar as imperfeições e preparar melhor a parede 

para receber a segunda demão na massa. Uma lixa de gramatura 150. Aplique a 

segunda demão da massa e depois de secar corra a lixa novamente, só que desta 

fez com uma lixa fina de gramatura 220 e com o auxílio de uma lâmpada. Isto é 

necessário para garantir que pequenas imperfeições na parede possam ser vistas e 

corrigidas. 

 

10 REVESTIMENTO DE PAREDES 

 As superfícies das paredes devem estar limpas e preparas para receber o 

chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

espessura 5 mm, logo após receberão emboço de argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia média no traço 1:2.8, espessura de 20 mm, com preparo em 

betoneira 400L. 
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As paredes internas e a fachada da secretaria receberão receberá aplicação e 

lixamento de massa látex, duas demãos. Deverá receber o mesmo procedimento 

para aplicação e lixamento de massa no teto. 

 

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

 Antes da regularização, deverá ser executado lastro de concreto não 

estrutural (concreto magro) com argamassa de cimento, brita 1 e areia lavada 

média, no traço 1:3:5, espessura de 5 cm.  

 Em seguida deverá ser executado o contrapiso em argamassa de cimento e 

areia no traço 1:4, espessura 3 cm.  

 No depósito, secretaria e na circulação será executado cerâmica esmaltada 

extra de dimensão 35 x 35 cm, assentado com argamassa de cimento colante 

industrializado AC I, inclusive rejuntamento com cimento branco não estrutural, e 

não podem possuir índice de absorção de água superior a 4%.  

 Já na rampa de acesso para lavanderia será executado piso cerâmico 

(antiderrapante) esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor 

imola ice biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 

rejuntamento com cimento branc. Destaca-se que neste local já possui contrapiso, 

conforme demonstra no Relatório Fotográfico. 

 O rodapé será do mesmo piso numa altura de 7 cm.  

 As soleiras (espessura de 2 cm) e peitoris (espessura de 3 cm, deixando uma 

pingadeira de 1 cm na parte externa), serão em granito com polimento na superfície 

superior.  

 

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 Para execução do depósito a rede de esgoto será mudada.  Os tubos e 

conexões de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável classe 8, e série R. 
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13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os circuitos elétricos serão lançados em eletrodutos PVC rígido de 3/4” 

embutidos no teto e paredes, obedecendo a convenção de cores da NBR 5410 para 

fase, neutro e terra. 

As caixas retangulares de passagem elétricas de paredes serão de embutir 

de 4 x 2", e para as lajes são caixas octogonais de 4 x 4”. 

A fiação será de cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, fios isolados em PVC, 

antichama de nas seguintes dimensões: 2,5 mm² e 4,0 mm². 

 

14 APARELHOS ELÉTRICOS 

Para os pontos de luz no teto serão utilizados lâmpada led 10 w bivolt branca, 

formato tradicional (base e27). 

Os interruptores (01 tecla e 01 tecla com tomada de 2 polos) e tomadas 

(padrão brasileiro linha branca NBR 14136), serão de embutir, fluorescente, 

10A/250V. Os aparelhos elétricos acima estão inclusos placas. 

 

15 PINTURA 

Todas as paredes e tetos receberão a aplicação de fundo selador látex PVA, 

uma demão. Depois serão aplicadas duas demãos de tinta látex PVA. Já nas 

paredes externas serão aplicados um fundo selador em acrílico e duas demãos de 

tinta acrílica.  

As esquadrias metálicas previamente receberão de uma demão de fundo 

anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), para posteriormente receber duas 

demãos de pintura com esmalte fosco, com utilização de revolver (ar-comprimido). 
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CONCLUSÃO 

Todo o entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa 

contratada para a execução dos serviços. 

Todo material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade. A 

empresa contratada deverá seguir à risca as cotas do projeto e quantidades 

descritas na planilha orçamentária e as contidas neste memorial. 

Não serão aceitos outros tipos de materiais, que não sejam especificados 

neste memorial e na planilha orçamentária. 

Todas as dúvidas com relação à planilha e memorial descritivo serão sanadas 

através da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES. 

A empresa contratada deverá apresentar boletim de medição e relatório 

fotográfico impresso e arquivos digitais, em cada solicitação de medição. 

Para garantir a saúde e a proteção do trabalhador na execução da reforma 

desta obra, todos os serviços devem ser executados com medidas administrativas, 

equipamentos de proteção coletiva (EPC), equipamentos de proteção coletiva (EPI). 

Serão cobrados que os funcionários utilizem uniformes, óculos, protetores 

auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, 

protetor solar e outros itens que se fazer necessário. 

 

 

Divino de São Lourenço-ES, 21 de maio de 2019. 

 

 

 

Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes 
Engenheiro Civil 

CREA-ES 042023/D 
 


