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Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de 

materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução da Obra: 

CONSIDERAÇÕES: 

➢ Toda a interferência está indicada em planta, diferenciada por cores (azul=existente); 

➢ As cores para revestimentos cerâmicos, azulejos, granito e demais pinturas ficarão a 

cargo da Administração Municipal; 

➢ Seguir NBR 15270-1:2005 - Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia 

e requisitos 

 

PROJETO ESTRUTURAL: 

Todos os materiais que serão utilizados na execução da estrutura de concreto armado deverão 

obedecer às normas da ABNT, sendo adotadas:  

- NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - 

Procedimentos; 

- NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimentos. 

Cargas utilizadas para elaboração do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o 
dimensionamento da estrutura são as especificadas pela Norma NBR 6120:1980. 

 

1. AMPLIAÇÃO 
 

1.1 LIMPEZA DO TERRENO  

Ao iniciar a obra, o terreno deverá estar totalmente limpo, removida vegetação, 

material orgânico, ou qualquer outro tipo de pavimentação. 

 

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA / ACERTO / NIVELAMENTO  

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em 

estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão 

repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser 

conferidos pelo responsável. Seguir os níveis da obra, especificado em projeto anexo. Deverá 
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ser provido o acerto e nivelamento completo para execução da obra, na parte que será 

ampliada, deverá ser nivelamento do solo, para que fique no mesmo nível da obra existente, o 

aterro deverá ser devidamente compactado. 

 

1.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  

A obra será executada em estrutura de concreto armado, (fundação, pilares, vigas), 

seguindo as normas da ABNT. Toda estrutura deverá ser executada obedecendo as medidas e o 

posicionamentos indicados no projeto.  

MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS: 

1.3.1- Aço para Concreto Armado: 

As barras e fios de aço destinados às armaduras para concreto armado obedecerão ao disposto 

na NBR-7480/82: 

- Bitolas de 6.3mm a 25.0mm -- Aço CA-50 

- Bitola de 5.0mm -- Aço CA-60 

1.3.2 - Concreto: 

O concreto obedecerá ao disposto na NBR-6118/2014: 

- Será utilizado concreto Fck 25 MPa (250 kgf/cm²) em todos os elementos estruturais. 

1.3.3 - Fundação: 

A fundação será do tipo sapata, sendo que deverá ser executada escavação até atingir o solo 

resistente de projeto (no mínimo 2,0 Kgf/cm²). A profundidade de assentamento deverá ser de 

no mínimo 70 cm, ou até atingir o solo resistente. Antes da execução das sapatas o solo deverá 

ser compactado e deverá receber uma camada de no mínimo 5 cm de concreto magro, 

posteriormente a mesma estar totalmente seca. 
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1.4 ALVENARIA 

As alvenarias utilizadas deverão ser de blocos cerâmicos de vedação 6 furos (furados na 

horizontal 9x14x19 - Espessura 14 cm, seguindo as especificações de projeto) e de primeira 

qualidade, obedecendo as posições e dimensões das paredes constantes no projeto 

arquitetônico. A espessura da argamassa de assentamento não poderá ser superior a 1,5cm. A 

execução das paredes deverá ser cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro, 

conferindo-se nível, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura.  

 

1.5 VERGAS E CONTRAVERGAS 

Nos vãos de alvenaria das portas e janelas deverão ser executadas vergas na parte 

superior e contra-vergas na parte inferior para as janelas, sendo que as vergas e contra-vergas 

deverão ser executadas na largura da alvenaria (poderão ser pré-modadas), a altura de uma 

fiada de tijolos, por todo comprimento do vão das esquadrias, apoiadas no mínimo 20 cm de 

cada lado, na alvenaria. 

 

1.6 ESQUADRIAS 

As esquadrias obedecerão às quantidades, posições e dimensionamento constantes no projeto 

arquitetônico. 

1.6.1 – JANELAS: Serão de vidro 10mm, liso e temperado fumê, com todos os acessórios de 

fixação, com trinco e chaves. Para o acabamento final deverá ser utilizado o silicone para evitar 

infiltração de água de chuvas.  

1.6.2 – PORTAS: Serão de madeira semi-oca, com revestimento laminado em madeira de boa 

qualidade e acabamento em verniz, com todos os acessórios de fixação, trinco e chaves, não 

sendo aceito trinco de plástico. 

 

1.7 GRANITO 

1.7.1 – PEITORIL DAS JANELAS: Os peitoris das janelas deverão receber acabamento em 

granito com uma mínima inclinação de 10% para a parte externa, para escoamento das águas 

das chuvas. 

 

1.8 COBERTURA DAS SALAS DE JOGOS  
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O madeiramento para o telhado será com terças, caibros, tesouras e demais peças, dimensionadas 

adequadamente para suportar os vãos a que se submeterão. A madeira utilizada deve ser seca e 

sem deformações que comprometam a planicidade do telhado. 

1.8.1 – TELHAS DE FIBROCIMENTO: A cobertura geral da obra será em telhas de fibrocimento 

6 mm   sobre estrutura de madeira de qualidade, ver inclinação e demais indicações na planta 

de cobertura em anexo.  

1.8.2 – CALHAS, RUFOS E TUBOS: A rede de esgotamento pluvial será composta de elementos 

de chapa dobrada de alumínio (calhas e rufos) e tubos de queda de PVC rígido. 

- Deverão ser executadas calhas galvanizadas nos locais indicados em projeto, com caimento 

mínimo de 0,5% (meio por cento). 

- Utilizar rufos de alumínio nos arremates do telhado, sendo, parte da cobertura onde a 

ampliação encosta na construção já existente.  

- O escoamento da água pluvial decorrente das calhas da cobertura será através de tubo em PVC 

75mm. 

 

1.9 PAVIMENTAÇÃO 

1.9.1 – CONTRAPISO: Em toda a área na qual será executado piso em concreto, deverá ser 

verificado a compactação e nivelamento do solo. Em seguida executar contrapiso em concreto 

não estrutural com 7cm de espessura. Após o contrapiso executado, deverá ser realizado uma 

regularização de base para receber o revestimento cerâmico.  

1.9.2 – REVESTIMENTO CERÂMICO: Na parte das salas de jogos executar piso em cerâmica de 

primeira qualidade PI5, antiderrapante com acabamento em rodapé cerâmico com 10 cm. 

 

1.10 REVESTIMENTO DAS PAREDES 

Todas as paredes e estrutura de concreto armado deverão receber revestimento em chapisco 

aplicado com colher de pedreiro posteriormente uma camada de emboço no traço 1:2:8 na 

espessura de 10mm e para acabamento massa única em argamassa traço 1:2:8 na espessura de 

10mm. 

 

1.11 PINTURA  
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1.11.1 - ALVENARIA: As alvenarias, após o revestimento final com massa única, receberão 

pintura com duas demãos em tinta acrílica de primeira qualidade. A cor para pintura deverá ser 

definida pela Administração Municipal. 

1.11.2 - PORTAS EM MADEIRA: As portas internas em madeira receberão pintura com duas 

demãos em tinta esmalte de primeira qualidade.  

 

1.12 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os serviços de impermeabilização serão executados sempre que possível por empresa 

especializada, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as 

normas da NB-279 da ABNT. 

1.12.1 - VIGAS BALDRAME: Deverá ser procedida a impermeabilização das vigas baldrame, nas 

duas faces laterais e face superior, em toda sua extensão, com duas demãos de emulsão 

asfáltica.  

 

1.13 FORRO EM PVC 

Deverá receber a ampliação, na altura do pé direito, forro em PVC com roda-forro e estrutura 

de sustentação. Os forros deverão ser perfeitamente nivelados, com afastamento de apoio 

conforme o fabricante. 

 

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS, Glauber Sartori Gandolfi. 

 

2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

- Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade; 

- A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos 

de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes; 

- Qualquer alteração do projeto tem que ter prévia autorização do responsável. A empresa 

executora deverá avisar previamente a Administração Municipal e o responsável pela 
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Fiscalização da devida necessidade de alteração, caso não for comunicado e tiver alteração na 

obra, os custos serão de responsabilidade da empresa executora da obra; 

- O profissional responsável pelo projeto, não é responsável pela compra de materiais, encargos 

sociais e fiscalização na execução da obra; 

 - Antes de ser iniciada a obra, deverá ser comunicado o Setor de Fiscalização da PREFEITURA DE 

RIQUEZA e enviar toda a documentação necessária para o mesmo proceder com os serviços.   

 

 

Riqueza (SC), 25 de abril de 2017. 

 

 

____________________________________________ 

Cristian Ternus 

Engenheira Civil – CREA/SC 134129-1 

Matricula: 1184-3 
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QUANTATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA 

 

Projeto de ampliação da Quadra Coberta  

Endereço:  Rua Cristian School – Centro do município de Riqueza / SC 

Área de ampliação: 99,40m² 

AMPLIAÇÃO 

1.0 - LIMPEZA DO LOCAL/LOCAÇÃO/REGULARIZAÇÃO 

Limpeza considerando a planta baixa da ampliação e acréscimo no passeio = 7,15m x 6,15m + 

8,80m x 6,30m = 99,41 m² 

 

2.0 - ALVENARIA / VERGA E CONTRA VERGA 

ALVENARIA: 

Altura das Paredes h=3,00m (descontado 30 cm da viga, pois h total é de 3,30m): 

Parede 01= 7,15m; Parede 02= 8,80m; Parede 03= 7,30m; Parede 04= 6,00m; Parede 05= 6,00m; 

Parede 06= 6,00m; Total = 41,25m x 3,00m; = Total de 123,75m² 

Verga: (considerado 0,20m cada lado) 

Janelas = 2,00m +0,20m + 0,20m = 2,40m x 4 unidades = 9,60m 

Portas = 0,80m + 0,20m + 0,20m = 1,20m x 2 unidades = 2,20m 

Contra-Vergas: (considerado 0,20ml cada lado) 

Janelas= 2,00m +0,20m + 0,20m = 2,40m x 4 unidades = 9,60m 

3.0 EXECUÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA 

Porta de madeira (0,80x2,10cm) de abrir - completa=02 Unidades 
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4.0 EXECUÇÃO DE JANELAS - VIDRO 

Janela em vidro = 2,00m x 1,20m = 2,40m² x 04 Unidades = 9,60m² 

5.0 GRANITO 

Peitoril das janelas:  

2,00m x 4 janelas = 8,00 m  

6.0 CONTRAPISO/PISO CERÂMICO 

Contrapiso em concreto = (sala de aula descontando o piso existente da calçada 6,00m x 

6,00m = 36,00m² + sala de aula 7,00m x 6,00m = 42,00m² + ampliação da calçada 0,50m x 

13,30m = 6,65m²) = 36,00m² + 42,00m² + 6,65m² = 84,65 m²  

Revestimento cerâmico = 7,00m x 6,00m + 7,00m x 6,00m = 84,00m² 

Rodapé cerâmico: 7,00m + 6,00m + 7,00m + 6,00m = 26,00 m x 2 salas =52,00m  = 52,00m 

7.0 REVESTIMENTO 

Total da alvenaria = 123,75m² 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas (paredes dos dois lados) = 123,75m² x 2 lados = 

247,50m²  

Emboço geral das paredes (considerados os dois lados) = 247,50m²  

Massa única para recebimento de pintura = 247,50m²  

8.0 PINTURA / PORTAS / PAREDES 

Porta de madeira: 0,80x2,10cm = 1,68m² x 2 dois lados x 2 Unidades = 6,72m² 

Pintura das paredes: 123,75m² x 2 lados = 247,50m²  

9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Baldrames: 7,00m + 7,00m + 7,00m +7,00m + 8,65m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m = 

60,65m x faces para impermeabilizar (0,30m+0,30m+0,15m) = 45,49m² 

10.0 FORRO EM PVC 

Forro Salas: 7,00m x 6,00m = 42,00m² x 2 vezes = 84,00m² + 1,50m x 6,00m = 93,00m²  

Beiral: 0,70m x 8,90m + 0,10m x 0,70m + 1,75m x 0,70m + 6,15m x 0,70m + 7,15m x 0,70m = 

16,84m²  
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Total = 93,00m² + 16,84m² = 109,84m²  

Servente com encargos complementares= 8,00 horas 

11.0 COBERTURA / CALHA / RUFO 

Metragem Cobertura em fibrocimento: 8,90m x 7,70m + 6,15m x 7,85m = 116,81 m²  

Tesouras em madeira para vão de 7m (considerado uma tesoura a cada 2,50m) = 5 Unid. 

Rufo = 13,86 m (ver as indicações no telhado) 

Drenagem pluvial – calha e tubos 

Calha: 7,85m + 8,90m = 16,75m 

Tubo para drenagem pluvial 75mm: 3,30m x 4 pontos de descida = 13,20m vertical + 6,75m 

5,00m + 7,30m + 8,70m = 40,95m 

12.0 PROJETO ESTRUTURAL 

De responsabilidade da Engenheira Civil Clarice Vanete Tumelero Niedermaier 

 

13.0 PROJETO ELÉTRICO  

De responsabilidades do Engenheiro Eletricista Glauber Sartori Gandolfi  

 

 

 

Riqueza (SC), 25 de abril de 2017. 

 

________________________________ 

Cristian Ternus 

Engenheira Civil – CREA/SC 134129-1 

Matricula: 1184-3 


