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 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra: Construção de GINÁSIO MUNICIPAL - 1ª etapa 
 

1. O PROJETO: 
 

As presentes especificações tratam da construção de centro de eventos, na Rua Mário 

Linck, neste município de ATS. 

Antes do início da obra deverá ser fixada placa em chapa metálica com dimensões de 

2,40x1,2 metros modelo padrão do Ministério dos Esportes.  

Este memorial descritivo tem como anexos:  

• Projeto arquitetônico;  

• Projeto estrutural;  

• ART de projeto.  

 

2. SERVIÇOS PRÉLIMINARES  

 

2.1 INSTALAÇÃO DE PROVISÓRIAS  

ÁGUA  

a) A ligação de água obedecerá as prescrições e exigências do município e demais 

órgãos fornecedores.  

ENERGIA ELÉTRICA  

A ligação provisória de energia no canteiro de obras obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local de Energia Elétrica. 

 

2.2 DA OBRA:  

PLACA  

A contratada deverá possuir providenciar a placa da Obra, conforme modelo a ser 

fornecido. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura 

de madeira ou similar.  

LOCAÇÃO DA OBRA  

a) A contratada procederá a locação da obra de acordo com a planta baixa.  

b) A contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local,  

c) Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos 

do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, 

a quem competirá deliberar o respeito.  

d) Deverá ser executado com pontaletes e guias de madeira perfeitamente niveladas em 

todo o perímetro da obra.  
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3. FUNDAÇÕES:  

As escavações para a implantação das fundações superficiais, deverão ter a 

profundidade necessária até que seja atingido terreno firme ou basalto alterado capaz de 

absorver as cargas, sem riscos de recalque e ou fissuras.  

As fundações para recebimento da carga da estrutura em concreto serão executadas 

com um castiçal de concreto armado para engaste do pilar, com resistência Fck 30 MPa, nas 

dimensões mínimas de 1,20 x 1,20 x 1,00m. Armada com no mínimo ferro 3/8” a cada 15cm. 

O dimensionamento ficará a cargo da empresa executante, conforme normas técnicas 

vigentes e mediante a aprovação do setor de engenharia do município. 

Em todo perímetro da edificação será executada viga baldrame em concreto armado ou 

pré moldado, com fck 30Mpa, de dimensões mínimas de 15x30cm, armada com 4 barras de ferro 

10mm, com estribos de 5mm a cada 15cm. 

O reaterro das valas de fundação e o reaterro necessário ao nivelamento para a base do 

contrapiso deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através 

do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm e umidade apropriada, até que 

se esgote a capacidade.  

Ficam a cargo do Município as despesas com transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distância média e o 

volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado. 

 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

FÔRMAS: serão feitas em tabuas de madeira, de primeiro uso, na espessura mínima de 

20 mm, isentas de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado com a fiscalização. A fixação 

dos elementos será com pregos em ripas de tábua de pinho de primeira qualidade. Para facilitar 

a desforma, preferencialmente os pregos a serem utilizados terão duas cabeças. Quando o 

concreto for à vista, as formas serão em chapas de compensado naval, primeiro uso, na 

espessura de 17 mm. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão se molhadas 

até a saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento do concreto por parte 

dos painéis. Em especial, as formas dos pilares deverão estar perfeitamente aprumados e 

locados.  

ARMADURAS: serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as especificações de 

projeto. Substituições de bitolas somente poderão ser feitas com a expressa autorização do 

calculista, por escrito. As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser 

colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso do aço inoxidado. As 

barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas 

aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto. 

Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.  

Deverá ser utilizado concreto mínimo fck=30Mpa usinado, lançado nas formas e 

imediatamente adensado com utilização de vibrador de imersão. 
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5. ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 

Os elementos estruturais serão pré-moldados inteiros dimensionados com aço CA-50 e 

Fck 30,0Mpa (mínimo), os pilares deverão prever consolo, com seu fuste variável, sendo 0,70m 

de seu fuste com superfície rugosa para melhor aderência do grout no momento da união do nó 

(Sapata Castiçal/Viga Baldrame/Pilar). 

Para o dimensionamento deverão ser respeitadas as normas vigentes aplicáveis, a cargo 

da empresa executora mediante aprovação do município. 

Afim de levantamento quantitativo inicial, fora considerado uma seção mínima de 

25x50cm, para pilares e vigas. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÕES:  

A viga baldrame será impermeabilizada com tinta betuminosa em 2 demãos cruzadas na 

face superior e nas laterais em contato com o solo, a fim de ser evitada a penetração de umidade 

do solo. 

7. COBERTURA:  

A estrutura da cobertura será metálica, conforme projeto estrutural a ser elaborado pela 

empresa executora da obra e aprovado pelo setor de engenharia do município. 

Deverá ser utilizado perfil de aço estrutural não comercial.  

Toda a estrutura metálica deverá ser pintada com tinta antiferruginosa e após duas 

demãos de tinta esmalte na cor a ser definida.  

A cobertura será em telhas de aluzinco (aço zincado), modelo ondulado 0,50, fixada na 

estrutura com parafusos de pressão. A instalação da mesma deverá ser realizada por pessoas 

especializadas, devendo ser observadas as rigorosas especificações técnicas do fabricante.  

 

8. PAVIMENTAÇÃO:  

Sobre aterro perfeitamente compactado, será executado em toda a extensão da 

ampliação um lastro manual de brita, de camada de brita n.º 01 e 02 com espessura mínima de 

5 cm. Após a compactação do lastro será executado o piso em concreto armado com Fck 30 

Mpa e aditivo impermeabilizante, com espessura de 8 cm, com armação em tela soldada com 

ferro de diâmetro igual a 4,2MM e espaçamento a cada 15cm 

O lançamento do concreto não poderá ser de alturas excessivas, para se evitar a 

segregação dos materiais. O piso não deverá apresentar juntas de concretagem. Após o 

lançamento do concreto deverão ser realizados o desempeno e o polimento, com equipamentos 

específicos e próprios para a função. Não será aceito a concretagem em duas etapas, deverá 

ser prevista uma única etapa de concretagem seguida de desempeno e polimento. Deverão ser 

executadas as formas no contorno da quadra com madeira de boa qualidade, devidamente 

retilínea de 1”, fixada com pontaletes de madeira. Deve-se tomar o cuidado para que as tábuas 

não sofram torções e empeno. 
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9. OBRAS COMPLEMENTARES:  

Após a conclusão, a obra deverá ser entregue limpa e com perfeito acabamento. 


