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Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo 

Departamento de Engenharia 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Reforma de Fachada e Acesso do Serviço de Convivência  e Fortalecimento de 

Vínculos 

Área da Edificação: 673,52m² 

Cidade: Campos Novos – Santa Catarina 

 

1 LOCALIZAÇAO E CONTEXTUALIZAÇAO DA AREA DE PROJETO 

 

O projeto em questão se refere à reforma da fachada do Serviço de Convivência, uma 

edificação de uso público, com área total edificada de 694,19m
2
, localizada na Rua 

Jhan Martins Ribeiro, n.122 - Bairro Nossa Senhora Aparecida, na zona de interesse 

residencial 3.   
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Figura 01: Vista aérea da área de projeto. 

          

Figura 02: Foto do local de intervenção. 
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Figura 03:Perspectiva do projeto. 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 

 Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do 

projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. A construção deverá 

ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.  

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

 É de responsabilidade, manter atualizado, no canteiro de obras, um jogo completo e 

atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 

interessam aos serviços.  

 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

 

2.1 Serviços Técnicos 
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 Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de 

começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso 

do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, 

deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a 

composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

   

2.2 Máquinas e Ferramentas 

 

 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de 

modo a garantir o bom desempenho da obra. Competirá à construtora fornecer todos os 

equipamentos e ferramentas de proteção individual (EPIs), maquinaria e aparelhamento 

adequado. 

 

2.3 Limpeza Permanente da Obra 

 

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e 

limpo. Os entulhos deverão ser retirados e deslocados para bota fora ou destinados a aterros 

dentro do terreno, sem prejudicar o meio ambiente. 

 

3 SERVICOS PRELIMINARES 

 

3.1 Placa da Obra 

 

O executor devera providenciar e instalar a placa de identificação da obra antes do 

início dos serviços na obra. A placa deverá ser executada em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 1,25 x 1,00m. A placa deverá seguir o modelo padrão 

da Prefeitura Municipal de Campos Novos.  
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3.2 Demolições 

 

As demolições necessárias serão efetuadas segundo recomendações das normas 

técnicas da ABNT pertinentes ao assunto, dentro da mais perfeita técnica, tomados os 

devidos cuidados de forma a se evitarem danos e em conformidade com as indicações 

constantes em projeto. 

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da 

fiscalização. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um 

detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser 

considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos 

utilizados na construção da edificação, as condições da edificação.  

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão 

convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando for viável, ouvida a fiscalização, o material poderá ser corretamente 

aproveitado.  

A critério da FISCALIZAÇÃO e obedecendo às prescrições e posturas propostas pela 

municipalidade, poderá ser utilizado, em área contígua à obra, caçambas de recepção e 

acondicionamento de entulhos. Deverá ser verificado se a remoção do material 

demolido está sendo realizada de forma satisfatória, não prejudicando as condições de 

tráfego das vias utilizadas. 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições 

serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da 

municipalidade local.  A CONTRATADA, a critério da fiscalização da 

CONTRATANTE, deverá manter a obra permanentemente limpa, em condições de 

visitação constante, sem sobras ou entulhos no canteiro de obras. 

Serão demolidas partes das paredes de alvenaria da fachada para a instalação de 

esquadrias de vidro temperado, remoção de esquadrias existentes para a substituição 
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por esquadrias de vidro temperado, bem como remoção parcial da estrutura de 

madeira. Após a demolição de parte da estrutura da cobertura deverá ser realizada a 

vedação da estrutura existente. 

 

4 PORTICO DE ACESSO 

 

4.1 Fundações 

 

Consistirão de sapatas isoladas, onde deverão estar a uma profundidade de até 1,50 

m, tomando como base o nível do terreno. A execução das fundações implicará na 

responsabilidade do construtor que responderá pela resistência e estabilidade das 

mesmas. O nivelamento da fundação será executado com lastro de concreto magro 

(fck 10MPa), com espessura mínima de 10 cm sobre o solo previamente compactado. 

Para execução deverá ser utilizado concreto com fck de 20MPa.  

As fundações deverão ser impermeabilizadas com emulsão asfáltica, aplicada 

conforme recomendações do fabricante. 

 

4.2 Estrutura 

 

Os pilares serão dimensionados e locados de acordo com o projeto estrutural fornecido 

pela empresa construtora o qual deverá ser apresentado antes de ser executado. O 

concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 20 MPa após 28 

dias de execução. O concreto deverá ser adensado por vibração de modo a garantir a 

sua compacidade e o preenchimento de todos os recantos da forma, evitando a 

formação de bolsas de ar, brocas e ninhos de pedra. O excesso de vibração desloca o 

agregado graúdo para a camada inferior, prejudicando a homogeneidade do concreto. 

A retirada das formas e do escoramento deverá ser efetuada sem choques e só poderão 

ser feitas quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as ações 
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que sobre ele atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis. Para execução das 

armaduras, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. O 

corte e o dobramento das barras de aço serão feitos a frio e não se admitirá o 

aquecimento em hipótese alguma. Não serão admitidas emendas em barras não 

previstas em projeto. Na colocação de armaduras as formas deverão estar limpas, 

isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços. 

A armação será separada da forma por meio de espaçadores (pastilhas). 

 

4.3 Chapisco e Reboco (Massa Única) 

 

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a 

NBR-7200: Revestimentos de paredes e tetos com argamassas materiais, preparo, aplicação 

e manutenção.  

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e 

aprumados.  

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular, para 

que essas possam ser aplicadas em espessura uniforme.  

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos 

orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, 

cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por 

isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início 

da aplicação do revestimento. 

Conforme indicado em projeto, deverá ser feita a remoção do revestimento 

argamassado na parede externa da edificação que apresenta fissuras devido a problemas de 

infiltração para posterior execução de novo revestimento. 

Toda a estrutura do pórtico deverá ser revestida por chapisco, interno e externo, 

com traço 1:3 (cimento e areia grossa).  
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Sobre o chapisco será executado o emboço em argamassa de cimento, areia e 

aglomerante no traço 1:2:5 ou equivalente, espessura 2cm, de forma homogênea, plana, no 

prumo, liso, compacto, aderido, sem fissuras e trincas, de quinas e arestas vivas, com 

requadramento dos vãos abertos, reguado com acabamento desempenado e feltrado, para 

acabamento final em pintura com tinta látex acrílica ou execução de azulejos, conforme 

indicação em projeto. 

Os emboços só serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias e 

chapiscos. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações que por ele devem passar. Antes da aplicação do emboço, a superfície será 

borrifada com água.  

 

5 PISOS 

 

Deverá ser executado o nivelamento da calçada externa com piso interno da edificação 

com rampas com inclinação inferior a 5% em direção as calçadas.  

 Deverá ser executada construção de calçada em argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, nivelado e escoamento de águas pluviais. O concreto para o piso deverá ser 

executado com resistência mínima de 25 Mpa, com espessura mínima de 6cm. 

acabamento desempenado para posterior contrapiso de nivelamento.  

Por sobre o piso bruto será executado o contrapiso de nivelamento final, espessura 

2,5cm, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e com inclinação para o 

escoamento de águas aos ralos. Sobre o concreto nivelado e ainda úmido deverá ser 

executado o acabamento final com o uso desempenadeira de madeira. 

O piso deverá ser mantido úmido por pelo menos 4 dias, evitando o trânsito sobre a 

calçada; 

Após a secagem completa da superfície, aplica-se uma demão de seladora com um 

granulado antiderrapante. Sua principal função é estancar e proteger a superfície contra 

agentes infiltrantes, tais como óleos, graxas, tintas etc. Sobre o piso já selado aplica-se 
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uma demão de resina, que tem a função de proteger a superfície contra agentes 

abrasivos. O resultado do trabalho deverá ser de uma superfície firme, regular, plana 

estável e não escorregadia - garantia de durabilidade mínima de 5 anos.    

A rampa de acesso a edificação será executada em concreto armado impermeável com 

resistência mínima fck de 25 Mpa, com malha de aço, seguindo as especificações do 

projeto estrutural. O piso do hall deverá ser nivelado com o piso interno da edificação.  

A rampa deverá possuir inclinação final de 4,99%, portanto será classificada como 

plano inclinado, não sendo necessária a instalação de corrimão.  

 

6 ESQUADRIAS 

 

Para a execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 

medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias 

nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como seu 

perfeito funcionamento. 

As janelas e portas externas da edificação deverão atender as seguintes normas: 

- Penetração de água (NBR – 6486), MB – 1227/89; 

- Resistência à carga de vento (NBR – 6497);  

Serão instaladas duas portas de correr em vidro temperado 10mm com quatro folhas 

nas dimensões de 2,90x2,60m (sendo a porta com 2,10m de altura e bandeira superior 

de 0,50m), uma janela de vidro temperado 10mm, nas dimensões de 1,20x2,60m, a 

qual ficará fixa, e duas janelas com quatro folhas de correr em vidro temperado 10mm 

nas dimensões 2,10x1,50m. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

Na cozinha, a porta existente será substituída por porta de madeira maciça nas 

dimensões de 0,80x2,10m, com espessura mínima de 35mm, encabeçadas com 

requadro de fechamento em madeira maciça.  
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A madeira utilizada deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como 

rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra devera possuir certificação 

FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação 

através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente 

com a medição. 

A porta deverá ser pintada com esmalte sintético (livre de solvente) na cor azul (padrão 

do município). 

A ferragem para as portas deverá ser do tipo roseta, cromado. As dobradiças deverão 

ser de latão e terão pino de bola de latão. As ferragens deverão ser executadas 

rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus 

rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma a 

suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas. A porta 

deverá ser entregue com chave. 

 

7 PINTURAS 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas e preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinarem. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superfícies 

a serem pintadas, tomando cuidado com o levantamento de pó durante os trabalhos de 

pintura até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas 

quando estiverem perfeitamente enxutas e seladas. Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um 

intervalo mínimo de 24 horas. Deverá ser feito o lixamento, preparo, 

correção/tratamento de fissuras para posterior execução da pintura. 

A construtora, no instante da pintura, deverá requisitar a Administração Pública 

informações sobre as cores. 
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Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 

tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de 

fabricação, de acordo com as especificações de projeto.  

 

8 COBERTURA 

 

A cobertura do hall de acesso a edificação deverá ser executada com estrutura metálica em 

ferro galvanizado, sendo de responsabilidade da empresa a apresentação de projeto 

estrutural e dimensionamento da estrutura. Sobre esta estrutura deverá ser instalada uma 

cobertura de policarbonato compacto cristal, 4mm, acabamento antiabrasivo, fixada com 

parafuso auto atarrachante. A estrutura metálica recebera pintura com tinta protetora 

esmalte, acabamento grafite. 

 

9 COMPLEMENTOS 

 

9.1 Placa em ACM 

 

Deverá ser instalada placa em chapa de alumínio composto (ACM) 3mm com 

dimensões de 4,34 x 1,50 + 3,05 x 1,20m, nas cores azul e cinza claro com adesivo 

vinil com proteção UV com a inscrição “SERVICO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”. A placa deverá ser instalada sobre as portas 

de acesso, conforme projeto arquitetônico. O executor devera fabricar e instalar a 

placa no local. 
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9.2 Película Adesiva  

 

Deverá ser instalada na porta de entrada conforme indicado no projeto arquitetônico, 

película em vinil transparente com impressão digital em alta resolução. O produto 

entregue deverá ser de primeira qualidade. A instalação da película deverá ser livre 

de bolhas, frisos e ranhuras. 

 

10 LIMPEZA  

 

Após o término dos serviços, será executada a limpeza total da obra, removendo os 

entulhos existentes. Todas as superfícies aparentes (pavimentações, revestimentos, azulejos, 

cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc...) deverão ser limpos abundantemente e 

cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. A lavagem dos pisos deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente 

isento de ácidos. Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente 

removidos dando-se especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e 

ferragens das esquadrias. 

 

 

Campos Novos, janeiro de 2019. 


