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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  Estas Especificações têm por objetivo estabelecer NORMAS e ENCARGOS 
que presidirão o desenvolvimento das obras do POLIESPORTIVO OSCAR LOPES 
MOURÃO, localizado à Rua Pedro da Costa Lopes, S\Nº., nesta cidade de 
DORESÓPOLIS-MG, fixando as obrigações do Contratante, sempre representado pela 
Fiscalização e da firma contratada, adiante designada EMPREITEIRA, bem como 
complementar os projetos, definindo qualitativamente os materiais de acabamento a 
serem utilizados na obra e as condições especiais para execução de determinados 
serviços. 
  Este Caderno não dita condições ou técnicas de uso e aplicação dos 
materiais, nem dos métodos ou sistemas construtivos, uma vez que a obra será 
executada por empresa de engenharia habilitada, o que por si só subentende o 
conhecimento de materiais, técnicas, sistemas e métodos construtivos, bem como 
normas e legislação referentes à execução de obras. 
  Assim, fica entendido que todos os materiais aplicados, bem como as 
execuções dos serviços serão pautados pela obediência aos projetos, às normas 
vigentes da ABNT para edificações, Leis e Decretos Municipais, Normas de Segurança 
do Trabalho nas Atividades da Construção Civil e às boas práticas e técnicas 
executivas, tendo em vista a qualidade, durabilidade, segurança e estabilidade da 
obra em todos os seus aspectos. 
   Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões em 
escala, prevalecerão sempre as cotas. 
  Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, 
prevalecerão os de maior escala.  
  As alterações que a EMPREITEIRA porventura desejar introduzir só 
poderão ocorrer após autorização formal do Engenheiro Responsável. O não 
atendimento deste item implicará na reconstrução da etapa de acordo com o projeto 
original e nas penalidades previstas no contrato. 
  Todos os produtos a serem empregados na obra deverão ser novos, 
comprovadamente de boa qualidade e de acordo com estas especificações.  

                  Mesmo após o recebimento  definitivo da obra, a empresa contratada 
continua sendo responsável civil e criminalmente pela solidez e segurança do 
empreendimento pelo prazo de cinco anos, devendo apresentar a correção dos vícios 
que surgirem nesse período, nos termos do §2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 
618 da Lei nº 10.406, de 2012. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1. PLACAS DA OBRA 

  Além da placa exigida pelo CREA e, será colocada às expensas da 
EMPREITEIRA, uma placa medindo 3,00 x 1,50m, pintada, constando os dados da Obra 
conforme Manual de Identidade Visual do Governo de Minas. 

1.2. CANTEIRO DA OBRA 

  Será encargo de a EMPREITEIRA projetar e executar as instalações do 
canteiro da obra com toda a infra-estrutura provisória de água, esgoto, luz e força, 
em local que atenda suas necessidades e facilite a execução da obra. O canteiro 
deverá conter: Almoxarifado, depósito de materiais, coberturas para o preparo de 
formas e armaduras e demais equipamentos que se fizerem necessários.  

1.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

  A obra será dirigida por Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente 
registrado no CREA/CAU– MG e com experiência mínima de 5 (cinco) anos em obras 
civis. Também deverá contar com um Encarregado de obras, além de todos os 
elementos necessários para o perfeito desenvolvimento da obra. O fornecimento de 
máquinas, equipamentos, ferramentas e demais aparelhos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços ficará a cargo da EMPREITEIRA. 

1.4. LOCAÇÃO DA OBRA 

  A EMPREITEIRA locará a obra rigorosamente de acordo com o projeto de 
arquitetura e estrutura, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer erro de 
alinhamento, cota ou nível.  

1.5. SEGURANÇA E HIGIENE DA OBRA 

  Deverão ser atendidos todos os itens pertinentes da NR-18, 
principalmente no que diz respeito à segurança pessoal, com o uso de Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI. A utilização desses equipamentos será obrigatória em 
todas as dependências do canteiro de obras. 
  Toda a área do canteiro bem como a obra propriamente dita, deverá ser 
mantida limpa, livre de entulhos, restos de material, etc. 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

  Para adaptação do terreno à construção, serão executados os serviços de 
aterro, obedecendo às cotas constantes nos projetos fornecidos.  
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  Aterros deverão ser executados com material escolhido, livre de detritos, 
em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas manual de modo a 
evitar recalques. Os elementos de infraestrutura a serem enterrados só deverão ser 
executados após a finalização dos serviços de aterro. 
  Todo material escavado e entulho de obra deverá ser retirado para local 
apropriado, fora dos limites da área. 
  Os trabalhos de aterro deverão ser conduzidos e executados com cautela 
e segurança indispensáveis à preservação das áreas vizinhas, especialmente no caso de 
proximidade com rios, córregos e matas. 
  É vetado o despejo de entulhos e restos de obra nas áreas circunvizinhas 
à edificação. 
 

3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

3.1. CONSIDERAÇÕES 

  O cálculo da estrutura de concreto será fornecido pela EMPREITEIRA. 
Deverá ser elaborado por profissional com comprovada experiência e em total 
obediência ao projeto arquitetônico. Antes do início da obra, os projetos estruturais 
deverão ser fornecidos a FISCALIZAÇÃO para a aprovação. 
  A ordem de serviço para o início das obras só será emitida pelo 
CONTRATANTE mediante a aprovação dos projetos de fundações e estrutura. 

3.2. FORMAS 

  As formas deverão obedecer fielmente o projeto estrutural. Deverão ser 
executadas em nível, aprumadas e alinhadas. Antes do lançamento do concreto 
deverão ser reforçadas e calçadas para evitar deformações.  
  Para evitar escorrimentos, as frestas mais significativas deverão ser 
vedadas. Antes da concretagem as formas deverão ser abundantemente molhadas. 
   As formas deverão ser confeccionadas com material novo, sendo vedado 
o uso de óleo queimado ou materiais outros para a sua untagem. 

3.3. ARMADURA 

  As armaduras deverão ser dobradas e montadas rigorosamente de acordo 
com as indicações do projeto estrutural. Deverão ser colocadas no interior das formas 
de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto, conservando 
inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das formas, através do 
emprego de espaçadores para garantir os recobrimentos exigidos pela NBR 7190. 
  Antes do lançamento do concreto a EMPREITEIRA deverá verificar 
armaduras, formas, escoramento, e passagens de tubulações elétricas e hidráulicas 
além de comunicar ao CONTRATANTE para que o mesmo também proceda a 
verificação. 
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3.4. CONCRETO 

  O concreto a ser empregado nas fundações e estrutura deverá estar de 
acordo com as tensões indicadas nos projetos específicos, preparado em betoneira, 
com FcK25 Mpa. A granulométria do agregado deverá ser compatível com as dimensões 
dos elementos que serão concretados e suas respectivas armaduras. 
  O concreto deverá ser vibrado mecanicamente, para evitar falhas ou 
brocas.  

4. PAREDES 

4.1. ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO 

  As paredes  internas serão executadas com Tijolo Cerâmico, 29x19x09cm, 
obedecendo às indicações do projeto arquitetônico. 
  As alvenarias serão executadas com Tijolos de 1ª qualidade, assentados 
com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, formando fiadas niveladas, 
aprumadas e alinhadas com juntas de 1,5 cm, tendo linhas horizontais contínuas e 
verticais descontínuas. 
 

5. PISOS 

  Antes da execução do Contrapiso deverão ser procedidos os serviços de 
drenagem, quando necessário. O nivelamento e apiloamento do terreno deverá ser 
executado com equipamento mecânico,  em camadas de 20 cm. Sobre o terreno assim 
preparado, bem apiloado e firme serão executadas as etapas a seguir. 

6. INSTALAÇÕES 

6.1. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

  Estas instalações serão executadas de acordo com os projetos 
específicos, e com as normas da CONCESSIONÁRIA local, adaptando-as às condições 
topográficas do terreno e às características da obra. 

6.1.1. Generalidades 

  Todos os rasgos ou passagens abertos nas alvenarias serão recobertos com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3. 
  As passagens pela estrutura de concreto deverão ser previstas antes da 
execução da mesma. 
  Todos os aparelhos, metais e acessórios utilizados deverão ser instalados 
rigorosamente de acordo com as recomendações dos fabricantes. 
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  Os equipamentos e acessórios indicados nos projetos são de 
responsabilidade da EMPREITEIRA, tanto no fornecimento como na instalação. 

6.1.2. Instalações de Água Fria 

  A distribuição de água será executada em tubo de PVC soldável, nos 
diâmetros de 25mm. 
  A tubulação de água fria deverá ser em PVC soldável, exceto onde houver 
indicação em contrário. 
  As conexões nos pontos de consumo (torneiras, registros, válvulas, etc.) 
deverão ser de PVC, com buchas de latão. 

6.1.3. Instalação de Esgoto 

  A instalação de esgoto deverá ser executada em total obediência as 
normas da concessionária local. 

a. 7.1.3.a      Recomendações 

  As caixas de inspeção serão em alvenaria de tijolo maciço com 60 cm de 
diâmetro e profundidade mínima de 50 cm, revestidas com argamassa de cimento e 
areia traço 1:4, aditivada com impermeabilizante 
  As tubulações serão em PVC, marca Tigre ou Similar, obedecendo 
rigorosamente os projetos e as recomendações do fabricante.  
  Não serão aceitas curvas ou emendas sem o uso das conexões adequadas.  
 
   

6.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

6.2.1. Generalidades 

  As instalações elétricas serão executadas obedecendo rigorosamente a 
ABNT, bem como as normas específicas das CONCESSIONÁRIAS locais. 
  As caixas de passagem de energia elétrica serão executadas em alvenaria 
de tijolos maciços, medindo 40x40x40cm rebocada internamente com argamassa de 
cimento e areia traço 1:4 com dreno no fundo e tampão de ferro fundido T-16. 

6.2.2. Instalação Elétrica (Bivolt) 

b. Tubulação 

  Toda a fiação será instalada em tubulação interna, eletrodutos em PVC, 
de diâmetro compatível com a quantidade de fios previstos no projeto. 
    Os condutores serão de cobre, com isolamento 
termoplástico de fabricação Pirelli ou Similar nas bitolas indicadas no projeto. 
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c. Quadros de distribuição 

  O quadro de distribuição será constituído por caixa PVC marca Tigre ou 
Similar, com tampa, barramento e disjuntores com proteção termomagnética com 
capacidade de ruptura indicada no projeto. 
  O quadro deverá ter dimensão tal, que acomode pelo menos dois 
disjuntores a mais do que a quantidade indicada em projeto. 
 

7. REVESTIMENTOS 

7.1. REVESTIMENTOS DE PAREDES 

7.1.1. Chapisco 

  Todas as paredes e elementos estruturais que tiverem indicação de 
revestimento no projeto de arquitetura receberão chapisco com argamassa de cimento 
e areia grossa, traço 1:3. 
  Sobre este chapisco será aplicados os revestimento abaixo especificados. 

7.1.2. Reboco Camurçado 

  Será aplicado sobre todas as superfícies internas e externas chapiscadas. 
O reboco será constituído por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:6, 
sarrafeado com régua de alumínio, desempenado e camurçado. 

7.1.3. Reboco Camurçado com rodopás e cimento 

  Será aplicado sobre toda alvenaria nas áreas dos banheiros. Este será 
constituído por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:6, sarrafeado com 
régua de alumínio, desempenado e camurçado. Sobre o reboco camurçado será 
aplicado duas demãos de Rodopás, água e cimento. 
 

7.2. REVESTIMENTOS DE PISOS 

7.2.1. Cimentado 

  O piso das calçadas externas e sua respectiva circulação serão revestidos 
com piso de cimento moldado “in loco” distribuídas de acordo com o projeto. 
 

7.2.2. Piso Interno  

  Deverão receber acabamento final cerâmico com juntas e condutivo, com 
aplicação de impermeabilizante e antiderrapante. 
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8. ESQUADRIAS  

8.1.1. Portas internas e externas 

  As Portas internas e externas serão executadas em estrutura e marco em 
chapa dobrada nas dimensões 70 x 210cm, isentos de defeitos , de acordo com o 
projeto arquitetônico, fixados à alvenaria, rigorosamente aprumados e nivelados, 
utilizando-se chumbadores adequados, em quantidade suficiente para garantir a 
rigidez do conjunto.  
  

9. PINTURAS 

  Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar completamente 
secas e limpas, retocadas e preparadas para o tipo específico de pintura. Cada demão 
de tinta só será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Serão 
aplicadas, no mínimo, duas demãos de tinta de modo a se obter uma superfície isenta 
de manchas. 
  As paredes internas deverão ser lixadas, só deverá ser feito após secagem 
da massa. 
  Deverão ser evitados os escorrimentos ou respingos de tintas nas 
superfícies não destinadas à pintura. Se tal ocorrer, deverá ser feita imediata remoção 
e limpeza, enquanto a tinta ainda estiver fresca. De preferência, as superfícies que 
não serão pintadas deverão ser protegidas com papel e/ou fita.  

9.1. LÁTEX ACRÍLICO 

  As paredes externas rebocadas serão lixadas e pintadas com tinta látex, 
fabricação Suvinil, Coral ou similar. 
  Todas as paredes rebocadas localizadas na área interna serão pintadas 
com tinta látex acetinado cor Branco gelo - lavável, fabricação Suvinil, Coral ou 
Similar. 

9.2. LÁTEX PVA 

  Todas as lajes de forro assim, lixados e pintados com tinta PVA na cor 
branco neve, fabricação Suvinil, Coral ou Similar. Deverão ser obedecidas as 
instruções de aplicação do fabricante. 

9.3. ZARCÃO 

  As esquadrias e estruturas de ferro receberão aplicação de zarcão, 
fabricação Suvinil, Coral ou Similar, aplicado conforme especificação do fabricante.  
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9.4. ESMALTE SINTÉTICO 

  Todas as esquadrias e estruturas de ferro deverão receber acabamento 
final em esmalte sintético cor Azul, fabricação Suvinil, Coral ou Similar. Deverão ser 
obedecidas as instruções de aplicação do fabricante.  
   
 

10. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural  ASTM A-36. Seguem abaixo os perfis 
utilizados. 
 Perfil “U” 35 x 35 x 3,00 mm 
 Chapa plana 400 x 400 x 8mmm 

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti-
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento. 
 Todos os pilares receberão enchimento de concreto com fck 25MPa até a altura 
de 2,0 m. 

A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço 
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura. 
 

11.CONCLUSÃO 

11.1.LIMPEZA DA OBRA 

  Ao término da obra a EMPREITEIRA, deverá deixar o imóvel e a área do 
entorno livres de entulhos e detritos, fazendo a remoção, às suas expensas, para 
locais apropriados indicados pela prefeitura. 
  Além dos serviços anteriormente descritos, ficarão a cargo da 
EMPREITEIRA todos aqueles referentes à limpeza do prédio (áreas interna e externa), 
de modo que o imóvel e o entorno sejam entregues em condições de habitabilidade e 
utilização imediata. 
  Deverão ser observados os seguintes procedimentos com relação aos 
serviços de limpeza: 

• Os pisos e paredes deverão ser limpos com água e sabão neutro ou com 
produtos recomendados pelos fabricantes. 

 

• As ferragens e metais cromados ou niquelados deverão ser limpos com 
removedor adequado e polidos com flanela. 

 

• Os respingos e manchas de tinta nos vidros e pisos deverão ser retirados 
com removedor adequado e palha de aço fina. A limpeza final será feita 
com água e sabão neutro. 
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• Aparelhos sanitários serão limpos com água e sabão neutro, não sendo 
permitido o uso de solução com ácido. 

 

11.2. RECEBIMENTO 

  Visando o recebimento da obra o CONTRATANTE fará cuidadosa vistoria 
das condições de acabamento, funcionamento e segurança da edificação. 
  Deverá ser fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, 
esgoto, iluminação, etc.). 
  Serão testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e 
instalações e revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos 
finais ou até substituição. 
   Será providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das 
Concessionárias locais e feita a ligação definitiva de todas as instalações e 
devidamente oficializadas. 
  O Contratante receberá dois jogos completos de originais de todos os 
projetos elaborados e utilizados na construção, devidamente corrigidos, atualizados, 
aprovados pelas autoridades competentes, bem como todos os manuais e plantas em 
CD-ROM. 
  Serão fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de 
Manutenção Periódica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados na 
execução da obra, bem como dos elementos da edificação: estrutura, pisos, paredes, 
coberturas, esquadrias, etc. 
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