
MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Localização
Rua Recife,Sistema de Lazer II, Lot. “Flor do Ipê”,  Bairro Jacaré, 
Latitude -23.243697, e Latitude -47.062887

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por finalidade orientar os serviços e materiais a serem utilizados
para Construção do Centro de convivência do idoso.

CANTEIRO DE OBRAS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

O terreno deve estar limpo e escavado até a proximidade das cotas definidas no

projeto de implantação da obra.

Deverá  ser  realizada  a  demolição  da  mureta  na  parte  frontal  do  terreno  e

posterior remoção do entulho, a fim de liberar a passagem e acesso para execução

da obra.

A delimitação do canteiro de obra será realizada com tapume (com portão), para

manter  o  local  mais  seguro,  tanto  para  os  trabalhadores,  quanto  para  terceiros,

conforme NR18.

Deverá ser instalada Placa de identificação da obra no local, conforme padrão do

Governo  do  Estado,  a  ser  fornecido  pela  Prefeitura  de  Cabreúva,  com  as

informações necessárias.

Para a guarda de materiais, vestiários, escritórios e demais ambientes exigidos

em normas, será utilizado o prédio da ACATI (Associação Cabreuvana da Terceira

Idade).

FUNDAÇÃO

Fundação profunda com estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30

cm, com no mínimo 4,00m de profundidade.

Será realizada a escavação manual  do solo para abertura dos baldrames,

com compactação do fundo e lastro de brita.

O  baldrame  será  executado  com  viga  baldrame  em  concreto  armado

impermeabilizado com pintura asfáltica, seguido de argamassa impermeabilizante

com aditivo hidrófugo.



Após, será realizada o reaterro manual apiloado da valeta.

ESTRUTURA

As formas devem ser executadas conforme o projeto estrutural, atentando-se

para  o  adequado  cimbramento  e/ou  travamento  das  mesmas  de  modo  a  evitar

problemas durante a concretagem. A armação deve ser efetuada conforme o projeto

estrutural, atentando-se para a manutenção do cobrimento das armaduras. Deve-se

utilizar espaçadores para esta finalidade.

Haverá forro em laje mista em vigota treliçada e lajota cerâmica H 16 (12+4) e

capa com concreto de 25 Mpa nos banheiros e no hall. A laje receberá revestimento

interno com argamassa, com chapisco, emboço e reboco.

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

O projeto aqui apresentado é referencial e o desenvolvimento do executivo 

deverá atender o abaixo especificado. 

A estrutura metálica deverá ser projetada levando-se em conta, entre outros 

itens, as seguintes necessidades: 

- O projeto de estrutura metálica deve obedecer fielmente às especificações 

do projeto de arquitetura, no que concerne o projeto, como o número de águas, 

presença ou não de platibandas, declividades dos panos, eventual introdução de 

forro nos beirais e outras; 

- As seções dos perfis e as formas de montagem não devem facilitar o 

acúmulo de água em nenhuma posição da estrutura metálica, dos seus apoios e de 

outras partes; não deve ser admitida a presença de frestas; 

- Devem ser respeitadas, para os diferentes tipos de telhas, as declividades 

mínimas, os limites máximos de vãos, as sobreposições mínimas e outras; 

A estrutura metálica da cobertura deve ser projetada para uma vida útil de, no

mínimo, 25 anos. 

Deverão ser projetados e especificados detalhes, materiais e sistemas de 

proteção contra todo tipo de corrosão a que os componentes metálicos estiverem 

sujeitos. 

Nas coberturas constituídas por metais de diferentes naturezas (perfis, 

parafusos, etc.) não deve ocorrer contato direto entre metais cuja diferença de 

potencial possibilite o desenvolvimento de corrosão galvânica. 



Os componentes da estrutura e outros elementos metálicos que venham a 

receber revestimento de zinco (rufos, calhas, condutores, parafusos, ganchos, etc.) 

seguindo-se ou não de aplicação de pintura, devem ser tratados por imersão a 

quente, com processo de tratamento especificado pelas normas ABNT/INMETRO 

pertinentes. 

Os projetos de estrutura metálica para o telhado deverão atender ao 

documento “Diretrizes para projeto, avaliação e recebimento de estrutura 

metálica para coberturas de casas térreas, sobrados e prédios”, elaborado pelo 

IPT (do qual foram extraídos os itens acima), que está disponível no site da CDHU.

A cobertura da edificação será em telhas metálicas termoacústicas 

trapezoidais de 0,50 mm, formando um “sanduíche” com núcleo em EPS 

(poliestireno) ou PU (poliuretano). 

As telhas deverão estar perfeitamente encaixadas de forma a resultar em 

panos completamente planos. 

ALVENARIA

Alvenaria será em bloco cerâmico de vedação, 19 cm, para uso revestido

• INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Obs.: AS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS DE ÁGUA FRIA E ESGOTOS FORAM

ORÇADAS GENÉRICAMENTE, DEVENDO SER DESENVOLVIDOS PROJETOS

EXECUTIVOS  E  ESPECIFICAÇÕES  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS

BRASILEIRAS VIGENTES,  ESPECIALMENTE NBR N.  5626/98,  N.  8160/99,  N.

10844/89 e NBR 9050/2015. 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Obs.:  AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FORAM ESPECIFICADAS E ORÇADAS

GENÉRICAMENTE,  DEVENDO  SER  DESENVOLVIDOS  PROJETOS

EXECUTIVOS  E  ESPECIFICAÇÕES  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS

BRASILEIRAS VIGENTES, ESPECIALMENTE NBR N. 5410 E NR 10.

 SPDA

O  SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  DE  DESCARGA  ATMOSFÉRICA  FOI  ORÇADO

GENÉRICAMENTE,  DEVENDO  SER  INSTALADOS  SEGUINDO  AS



ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES,

ESPECIALMENTE NBR N. 5419.

ACABAMENTOS

Pisos

Nos banheiros e hall  será executado O contrapiso será em concreto traço

1:4:8  (cimento,  areia  e  brita)  com  3  cm,  desempenado,  com  aditivo

impermeabilizante hidrofugante utilizado como prescrito pelo fabricante. 

Para  a  execução  do  piso,  o  solo  deverá  estar  perfeitamente  apiloado  e

nivelado. Antes de espalhar o concreto do piso, dever-se-á umedecer o solo a fim de

favorecer  a  cura  do  concreto,  bem  como  já  deverão  ter  sido  colocadas  as

canalizações que devem passar por baixo do piso. 

Quando o solo não apresentar capacidade de suporte, o contrapiso deverá

ser convenientemente armado. 

Todo o concreto deve ser perfeitamente nivelado

No salão multiuso, será executado piso de concreto liso, fundação direta, FCK

25 Mpa., seguindo memorial específico do FDE (completo) S12.07

Nas  áreas  molhadas  (banheiros  e  Hall)  será  aplicado  revestimento  em

porcelanato  esmaltado  antiderrapante  para  área  externa  e  ambiente  com  alto

tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada,

rejuntado, 

Cor Clara (bege, gelo, areia.)

No Hall,  será assentado rodapé em porcelanato esmaltado.assentado com

argamassa colante industrializada e rejuntado.

Parede

As alvenarias serão revestidas na face interna com revestimento de 

argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 1:2:9, espessura de 8mm. A 

aplicação será feita sobre base de chapisco de cimento e areia no traço 1:3. 

As alvenarias dos banheiros que receberão azulejo, serão revestidas na face 

interna com revestimento de argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traço 

1:2:9, espessura de 15mm. A aplicação será feita sobre base de chapisco de 

cimento e areia no traço 1:3.



As paredes dos banheiros e copa serão revestidas, conforme projeto, com 

azulejos de boa qualidade (devendo também atender às Normas NBR-8214 e NBR-

13818), em cor clara (branca, areia ou gelo), nas dimensões de 30x40cm, até a 

altura do pé direito, (2,80m) assentados com juntas a prumo, espessura máxima de 

2mm, rejuntado 

O revestimento em azulejo só deverá ser iniciado após a completa pega da

argamassa  de  assentamento  da  alvenaria,  do  chapisco  (quando  houver),  e  nas

paredes que contenham tubulações hidráulicas, somente quando estas já estiverem

embutidas e testadas (vide item 15.1 -  Instalações Hidráulicas).  A aplicação e o

desempeno serão feitos simultaneamente, usando-se desempenadeira de madeira.

Toda alvenaria  cerâmica  externa  receberá  revestimento  de  argamassa  de

cimento, cal e areia peneirada no traço 1:2:9, espessura de 8mm. A aplicação será

feita sobre base de chapisco de cimento e areia no traço 1:3.

Forro

No salão multiuso, será instalado forro em placa de gesso;

Nos banheiros e no Hall, será executado na laje revestimento de argamassa, 

aplicado sobre base de chapisco com adesivo colante (bianco) e emboço comum.

Louças e Metais

Os  aparelhos  sanitários,  equipamentos  afins,  pertences  e  peças

complementares, serão fornecidos e instalados pela Construtora, de acordo com os

projetos de edificações e de instalação hidráulica. Deverão ser nivelados e fixados

com buchas plásticas e parafusos de metal

Os  aparelhos  e  respectivos  pertences  e  acessórios  serão  instalados  em

restrita  observância às recomendações do fabricante.  O perfeito  estado de cada

aparelho  será  cuidadosamente  verificado  antes  de  sua  colocação,  devendo  o

mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação,

transportes, manuseios e instalação inadequada

PORTAS E JANELAS

Serão instaladas porta lisa de madeira,  interna, resistente a umidade "PIM

RU",  para  acabamento  em  pintura,  tipo  acessível,  padrão  dimensional

médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm, nos banheiros.



Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso

incolor, fechadura e puxador, para instalação no Salão Multiuso.

Alçapão em chapa de ferro com porta cadeado para acesso ao reservatório.

No salão Multiuso serão instaladas janelas de alumínio de correr Branco, com

vidro, nas dimensões definidas em projeto.

Nos banheiros serão instaladas janelas de alumínio tipo Maxim-ar, branco,

com vidro, nas dimensões definidas em projeto.

PASSEIO E CERCAMENTO

Na área definida em projeto para passeio, será executada abertura de caixa

com 10cm  de  profundidade  para  pavimentação  em lajota  de  concreto  35  MPa,

espessura 6 cm, cor natural, tipo retangular, com rejunte em areia.

O fechamento será em gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x

132mm e pintura eletrostática, com altura de 1,80m, com montantes metálicos retos,

fixado na mureta de bloco de concreto

A  mureta  com  altura  de  0,40m  será  revestida  com  chapisco,  emboço  e

reboco, pintado em cor a ser definida pela Secretaria de Meio ambiente, Obras e

Serviços Urbanos.

Será instalado Portão de abrir  em grade de aço galvanizado eletrofundida,

malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática, completo

COMBATE A INCENDIO 

Serão instaladas luzes de emergência nas portas de saída do prédio,

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora,

equipado com 2 lâmpadas de 11 W, extintor manual e placas de sinalização em

PVC, conforme Normas Vigentes

 LIMPEZA GERAL DA OBRA

A  Obra  deverá  ser  entregue  em  perfeito  estado  de  limpeza  e  conservação,

devendo  apresentar  funcionamento  perfeito,  todas  as  instalações  definitivas  nas

redes de serviços públicos.

Todos  os  andaimes,  entulhos,  lixos  e  montes  de terra  serão removidos pela

CONTRATADA, bem como, desmontadas todas as instalações provisórias.



Serão lavados convenientemente, sem danificar outros elementos da construção, os

pisos, revestimentos de material impermeável, ferragens, metais, aparelhos elétricos

e  sanitários,  devendo  ser  removidos  quaisquer  vestígios  de  tintas,  manchas  e

argamassa.

NOTAS:

Qualquer serviço omisso no presente memorial, porém identificado nos

desenhos e plantas anexos, deverá ser executado seguindo os preceitos da

boa técnica e, em casos de dúvidas, de acordo com a FISCALIZAÇÃO. Todos

os  serviços  de  implantação  da  edificação  deverão  ser  desenvolvidos  em

projeto  próprio,  com especificações  e  memorial  descritivo  de  execução.  A

implantação apresentada nos projetos arquitetônicos é somente orientativa.

Antes da execução dos serviços descritos, deverão ser aprovados na

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos os projeto,

memoriais, planilhas, etc.

Danilo Guidini
Técnico em Edificações

Rodrigo da Costa
Eng. Civil

Maxwell Cavalcante Rodrigues
Secretário de Obras

Maria Helena R. Scavone
Secretária de Assistência e

Desenvolvimento Social
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