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JUSTIFICATIVA 

O projeto de construção de casa popular que será apresentado foi desenvolvido 

a partir de definições técnicas que deverão ser consideradas para a implantação do 

mesmo. O presente memorial visa determinar as orientações básicas para disciplinar o 

emprego, bem como a especificação de materiais a serem aplicados na fase de 

execução dos serviços de construção, particularmente os de acabamento da obra em 

referência, devidamente discriminados no decorrer deste. Todos os materiais e as 

formas de aplicação deverão obedecer às normas da ABNT Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O projeto arquitetônico modelo de unidade habitacional térrea, será executado no 

Bairro João Valim no município de Afonso Cláudio/ES, com área edificada: equivalente 

à 45,43 m², serão executadas 18 (dezoito) unidades convencionais desse modelo 

apresentado e 02 (duas) unidades adaptadas para portadores de necessidades 

especiais (lotes 05 e 06 quadra H), totalizando 20 (vinte) unidades habitacinais. Ao redor 

se encontram outras unidades habitacionais, onde estas são interligadas através de um 

sistema viário pavimentado com blocos sextavados. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 O presente Memorial Descritivo, juntamente com os desenhos gráficos farão parte 

integrante do contrato e valendo, como se no contrato, efetivamente transcritos fossem. 

Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços referidos no 

presente Memorial Descritivo, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos.  

Para a obra e serviços contratados, caberá à Empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão de obra capaz, de 

modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 

operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão da obra no prazo 

fixado.  

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A Empreiteira deve facilitar a Fiscalização dos materiais e execução da obra e serviços 

contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes da obra contratada. 

Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a Fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns 

ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou 

obra em preparo. 

Pré-definidos os pontos preponderantes, a elaboração de Projetos e Orçamentos a obra 

seguirá da seguinte maneira:  
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 1 e 2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A Administração da obra é de responsabilidade exclusiva do Responsável Técnico 

de execução, com ART anotado no respectivo Conselho de Classe, não é passível de 

aditamento e será pago proporcionalmente ao andamento da obra. 

Será obrigatória a presença do Mestre de obras encarregado, do CONSTRUTOR, 

durante condução dos serviços, até o seu término.  

A guarda e vigilância de materiais e equipamentos da obra são de responsabilidade do 

CONSTRUTOR.  

O quadro efetivo da obra será dimensionado pelo CONSTRUTOR, selecionando 

operários com comprovada capacidade técnica e responsabilidade pela condução dos 

serviços, utilizando-se de mão de obra idônea, agrupando permanentemente em serviço 

uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que 

assegurem progresso satisfatório à obra. 

Observar severamente as normas de segurança no trabalho expedidas pelo Ministério 

do Trabalho, atentando-se sempre para as medidas de proteção aos operários e a 

terceiros, de acordo com a NR-18. 

A obra será locada de acordo com o especificado no projeto, utilizando gabarito de 

madeira. Todos os esquadros deverão ser conferidos à trena, e as medidas serão 

sempre em nível, a locação deverá observar os recuos de frente e lateral indicados na 

prancha de situação do projeto. 

A Placa da obra deverá ser confeccionada de modo a conter todas as informações 

pertinentes, medindo 2,00 x 4,00 m, acompanhando o padrão IOPES. 

Será executada escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade e aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 

adensamento manual e fornecimento do material. 
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Serão executados dois canteiros na obra em questão, CANTEIRO 01 e CANTEIRO 02. 

O CANTEIRO 01 com A= 72,00m², deverá ser envolto com tapume de telha metálica 

ondulada em aço galvalume 0,5mm cor branca, com h=2,20m, apresentar piso 

cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, obter rede de luz, agua e esgoto, 

possuir sanitário e vestiário com capacidade para atender até 20 funcionários, este deve 

possuir paredes de chapa compensada 12mm, piso cimentado, cobertura de telha de 

fibrocimento, ponto de luz e caixa de inspeção, e contar com um almoxarifado. 

 

(Canteiro 01) 
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O CANTEIRO 02 com A= 47,80 m², funcionará como almoxarifado, este deverá ser 

envolto com tapume de telha metálica ondulada em aço gavalume 0,5mm cor branca, 

com h=2,20m, apresentar piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm e 

obter rede de luz, água e esgoto. 

 

(Canteiro 02) 

3 – FUNDAÇÃO 

 A fundação será direta, consistirá em sapata corrida com blocos de concreto tipo 

canaleta (14x19x39cm) na primeira fiada, cheios de concreto com resistência mínima 

compr. 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e armação 

de aço CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm, conforme detalhe apresentado em 

projeto. Na segunda e terceira fiadas será utilizado blocos de concreto estrutural 
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(14x19x39cm), cheios de concreto estrutural com resistência mínima compr. 15MPa, 

assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

Ainda sobre a fundação, antes do inicio da alvenaria, sobre a mesma será executada 

uma camada de Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem 

peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura 

de 2 cm. 

4 – ESTRUTURAS 

 No banheiro, será executada uma laje pré-fabricada treliçada para forro simples 

revestido, capeamento de 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2, onde será apoiado o 

reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio. 

Nos vãos das janelas, básculas e portas serão executadas vergas e contra-vergas com 

alvenaria de blocos de concreto canaleta 14x19x39cm, assentado com argamassa de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp., fôrma de armadura CA-60 B 

fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm e aplicação de concreto Fck = 15Mpa, ultrapassando no 

mínimo 20,00 cm para cada lado do vão. 

5 – ALVENARIA 

Todas as paredes do projeto a serem construídas serão executadas em blocos de 

concreto 14x19x39cm, com resistência mínima a compres. 2.5 MPa, assentado com 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm 

e esp. das paredes, sem revestimento 14cm. 

Na divisa de todos os lotes localizados na quadra “I”,  será executada uma mureta de 

divisa em bloco de concreto 19x19x39cm, com resistência mínima a compres. 2.5 Mpa, 

assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, 

conforme especificado em projeto. 
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Não será permitida a utilização de blocos que apresentarem irregularidades tais como 

trincas e quebras, devendo ser descartados todos os blocos que apresentarem 

quebrados ou com dimensões adulteradas na fabricação. 

6 – COBERTURA  

 Quanto à cobertura, a estrutura do telhado será feita com madeira aparelhada, só 

admitindo emenda sobre os apoios. O madeiramento será em madeira de lei tipo Paraju, 

peroba mica, angelim pedra ou equivalente, com pontaletes, terças, caibros e ripas, 

inclusive tratamento com cupinicida. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de 

madeira verde ou branca. 

A parte de telhamento será executada com telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive 

cumeeiras, de acordo com projeto. O telhado quando pronto deverá apresentar 

superfície plana, bem como as telhas em alinhamento. 

7 – ESQUADRIAS  

 As janelas serão de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, incluindo puxador com tranca, alizar, caixilho, contramarco e vidro 

transparente liso, com 4 mm de espessura. 

As básculas serão do tipo para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco e vidro fantasia mini-boreal, com 4 

mm de espessura. 

Todas as portas serão em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com 

enchimento em madeira de 1a. qualidade espessura de 30mm para pintura, inclusive 

alizares com e=5,00 cm, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou 

equivalente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m e marco de madeira de lei de 1ª com 15x3 

cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m. 

8 – REVESTIMENTOS DE PISOS 



 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Av. Presidente Vargas, 168, 2º andar, Centro – CEP 29.600-000 Afonso Cláudio – ES 
Telefone (027) 3735–4065 - e-mail: infraestrutura@afonsoclaudio.es.gov.br 

www.afonsoclaudio.es.gov.br 

Página 10 de 15 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, após o assentamento das 

tubulações de esgoto primário e ralos, em todas as dependências do projeto, inclusive 

local de assentamento do tanque, lastro de concreto não estrutural para piso, espessura 

6cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, respeitando os caimentos 

para os ralos, bem como as diferenças de níveis indicadas no projeto. 

Em toda a área da casa será exceutada uma regularização de base para revestimento 

cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm. Feito isso, 

será instalado o piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, 

referência de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equivalente assentado com argamassa 

de cimento colante, inclusive rejuntamento. 

 

(Piso cerâmico cor Cargo Plus White) 

Os rodapés serão executados com piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento 

semibrilho, dim. 45x45cm, referência de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equivalente 

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, com h=7,0 cm e 

as soleiras deverão ser de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm, na cor cinza andorinha. 

9 – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

  As alvenarias da edificação, das muretas de divisa e outras superfícies 

componentes, serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco de argamassa 



 
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Av. Presidente Vargas, 168, 2º andar, Centro – CEP 29.600-000 Afonso Cláudio – ES 
Telefone (027) 3735–4065 - e-mail: infraestrutura@afonsoclaudio.es.gov.br 

www.afonsoclaudio.es.gov.br 

Página 11 de 15 

de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização 

de impermeabilizante, emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm e reboco tipo paulista de argamassa de cimento, 

cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm, 

homogeneamente distribuídos por toda a área considerada.  

Serão chapiscadas, emboçadas e rebocadas as paredes (internas e externas) por todo 

o seu pé-direito e nos pontos devidamente previstos no projeto de arquitetura e onde 

houver a presença de cerâmica deverão ser executados somente o chapisco e o 

emboço, apenas. 

Nas paredes das áreas molhadas (cozinha, banheiro e area de serviço) será utilizado 

azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento 

colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, 

Cecrisa ou Portobello até a altura de 1,5 m, conforme projeto. 

 

(Azulejo branco 15x15 cm)) 

No teto do banheiro será executado reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm. 

10 – LOUÇAS E METAIS 
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 Para o banheiro será utilizado lavatório de louça branca, padrão popular, inclusive 

acessórios em PVC e torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório. O vaso 

sanitário que será utilizado será do tipo sifonado com caixa acoplada de louça branca. 

Serão instaladas também papeleira de louça branca, 15x15cm, saboneteira de louça 

branca de 7,5 x 15 cm e cabide de louça branca com um gancho. O chuveiro será elétrico 

do tipo ducha. 

       

   

 

No banheiro das casas destinadas ao atendimento de pessoas portadoras de 

necessidades especiais além dos itens listados acima, serão utilizadas barras de apoio 

retas, em aço inox polido nos comprimentos de 60, 70 e 80 cm, de acordo com as 

especificações contidas no projeto arquitetônico.  
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Na cozinha será utilizada bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba 

integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana 

e torneira cromada longa, de parede, padrão popular. 

           

Na área de serviço será instalado um tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive 

válvula e sifão em PVC e torneira de pressão em PVC para pia diam. 1/2". 

       

11 – PINTURA 
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As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica, marcas de referência 

Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos  

As paredes externas e mureta de divisa receberão pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral 

ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos. 

Nas portas de madeira será executada a pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a 

duas demãos. 

12 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

Ao redor da edificação deverá ser executado passeio de cimentado camurçado 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 

8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.   

13 - LIMPEZA 

A obra deverá estar limpa de qualquer resquício de material utilizado, bem como 

estar em perfeitas condições as quais serão verificados os serviços executados para 

posterior entrega definitiva da obra, ficando ao encargo da empreiteira juntamente com 

as liberações ambientais para destinação do material a ser removido como entulho e 

derivados. 

 

Afonso Cláudio/ES, 03 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Leonei G. Silva 
Engenheiro Civil 

CREA/ES 050145/D 
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