MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA:
CONSTRUÇÃO MURO EM ALVENARIA E GARAGEM.

CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA

LOCAL:
RUA 25 DE JULHO - CENTRO - AGROLÂNIDA/SC

DATA: 01/09/2015
OBSERVAÇÕES GERAIS:
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O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas
mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem
atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

1

SERVIÇOS INICIAIS

1.1

Abrigo provisório
Barracão de obra em madeira tipo pinus, cobertura em fibrocimento, incluso instalações
elétricas.

2
2.1

MURO EM ALVENARIA
Infra estrutura
A perfuração da broca devera atingir um solo de ótima resistência.
O concreto utilizado deverá apresentar resistência característica (fck) de 20 MPa. A
concretagem deve ocorrer de forma contínua e ininterrupta, mantendo as paredes onde se formará
a estaca, sempre suportada.
A armadura usada devera ser CA 50 e CA 60.
As escavações deverão propiciar depois de concluídas condições para montagem da infra
estrutura, conforme elementos do projeto.
O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento infra estruturas.
Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através
de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra.
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2.2

Paredes

Alvenaria de tijolos ceramicos furados
Deverão ser executadas paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos de seis furos com
certificação do INMETRO, assentados com amarração, para fechamento dos ambientes de acordo
com projeto de arquitetura. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas.
As espessuras das paredes especificadas no projeto arquitetônico, refere-se a paredes
acabadas.
Tijolos Furados
Serão de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo à EB-20R. Devem ser bem
cozidos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% com taxa de compressão de
14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT. Deverão ainda apresentar coloração uniforme,
sem manchas, sem empenamentos ou bordas salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.
Argamassa de Assentamento
O assentamento dos tijolos será feito com argamassa de cimento, areia e aditivo químico.
As superfícies de concreto que tiverem contato com alvenaria serão previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.
Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocação. As juntas terão 15
mm de espessura máxima e serão alisadas com ponta de colher. As fiadas serão perfeitamente
alinhadas e aprumadas. O encunhamento dos tijolos de barro deverá ser efetuado com tijolos de
barro maciços ou argamassa especial específica.

Chapisco
Todas as paredes internas e externas receberão chapisco, traço 1:4 (cimento e areia),
espessura 0,5cm. Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos,
eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
A aplicação do Chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda área da base que receberá o reboco.
Reboco
A massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou emboço
desempenado será constituída, por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa.
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As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria fina uniforme.
Deverão ser utilizadas areias finas com o objetivo de se obter boas características do acabamento.
As superfícies que receberão reboco devem estar firmes e isentas de qualquer substância
que impeça a completa aderência da argamassa.
A espessura do reboco será 1,50cm.
Os traços das argamassas para a execução da massa paulista serão:
- revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes
iguais 1:2:6.
Observação: A cal em pó poderá ser substituída por aditivo químico.

2.3

Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)
FCK=20MPA
O concreto a ser utilizado deverá ser pré-misturado em usina e atender as especificações
de norma técnica vigente, como resistência mínima de 20Mpa, slamp test e fator água cimento
especificado abaixo.
A relação água/cimento em massa para o concreto deve ser igual ou inferior a 0,65.
A trabalhabilidade é determinada através do ensaio de abatimento ou "slump-test",
recomendando-se os seguintes valores para os diferentes elementos estruturais:
- fundações

2 a 6 cm

- estruturas comuns

4 a 6 cm

- peças esbeltas ou com muita armadura

6 a 8 cm

- concreto bombeado

7 a 10 cm

- concreto aparente

5 a 7 cm

- lastros de pisos

3 a 4 cm

Quanto ao lançamento do concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação,
diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregação.
Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento.
Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e
retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto.
O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta
frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para
proporcionar bom acabamento.
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Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.
As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça
estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde
se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.
Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.
A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento
garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.
Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:
1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posição das fôrmas, verificando
suas dimensões. Certificar também se estão limpas e suas juntas vedadas.
2) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o
projeto.
3) Conferir o dimensionamento do escoramento se esta de acordo com o peso das fôrmas,
ferragens e do concreto a ser aplicado.
4) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o início da mistura (a primeira adição
de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no máximo
150 minutos.
5) Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de cura.

2.4

Formas de madeira

Generalidades:
Consideram-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de
travamentos) e desforma.
Materiais:
Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e
indicado no projeto.
A estrutura poderá ser executada com madeira serrada em bruto tipo “pinus”.
O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações.
Execução:
1) As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas.
2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de
cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.
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3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.
4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem).
Escoramento:
As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações.
Obedecer-se-ão as prescrições contidas na NBR 6118.

Precauções anteriores ao lançamento do concreto:
Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as posições das formas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas
na NBR 6118.
As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas
até a saturação, fazendo-se filtros para escoamento de água em excesso.

2.5

Armadura CA-50 e CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação)

Generalidades:
As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em
projeto deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT.
Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a EMPREITEIRA providenciará a realização dos
correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo. Os lotes serão
aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigências
da ABNT.
A CONTRUTORA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição
ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses serviços de acordo, com as
indicações do projeto ou determinações da FISCALIZAÇÃO.
Cobrimento:
Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso 2,50cm para pilares e
vigas, 3,00cm para as fundações e 2,50cm para as lajes. Para garantia do recobrimento mínimo
preconizado em projeto, serão utilizadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao
cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do
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concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para
fixação nas armaduras.
Limpeza:
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
a aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. De preferência,
desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os
materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas.

Dobramento:
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura
previstos na NBR 6118.
Emendas:
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrições da ABNT.
Fixadores e espaçadores:
Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que
fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.

2.6
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm, incluindo emulsão
asfáltica
Os serviços de impermeabilização serão executados por profissionais especializados, os
quais deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT.
As vigas de baldrame deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica com 4mm de
espessura seguindo rigorosamente às recomendações do fabricante.
A manta deverá ter largura mínima de 30cm, locada sobre o baldrame, proporcionalmente
a sua largura.

2.7

Supraestrutura

Concreto Usinado
Vide Item 2.3
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Formas madeira
Vide Item 2.4
Armadura CA-50 e CA-60
Vide Item 2.5

3
3.1

PINTURA
Fundo Preparador e Pintura acrílica (2 demãos).

Todas as paredes internas quanto externas receberão fundo preparador e pintura acrílica 2
demãos.
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa.
Após a aplicação, reboco será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura
após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

4

LIMPEZA DA OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:
a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.
b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes
serviços de limpeza.
d) Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais.
e) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial
atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
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5

CERCA ELÉTRICA
Segurança:
A instalação da cerca elétrica devera atender todos os itens relacionados a segurança.
 Aterramento eficiente;
 Isolamento correto;
 Confiável aparelho eletrificador.

Não poderá haver nem um problema nestes itens relacionados, para não comprometer a
eficiência da instalação.
Exige-se a aprovação e certificação pelo INMETRO para todas as empresas que
comercializam eletrificadores.

Instalação
A cerca elétrica será composta por 4 fios paralelos com uma distancia de 15cm entre eles,
devidamente isolados.
A cada 4m devera ser fixo uma plaqueta de identificação da cerca elétrica.

Aterramento
O aterramento deve ser feito em locais de boa umidade para que proporcionem boa
condutividade. As hastes deverão ser enterradas a uma distância mínima de 3 metros uma da
outra,

6

não

importando
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formação
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linha
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ESTRUTURA METÁLICA

Projeto de responsabilidade do engenheiro responsável pela empresa, conforme anexo.
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7

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à manutenção de todas as
características, definições e especificações de dispositivos, equipamentos e materiais que constam
neste projeto e que deverão ser empregados quando da sua execução, bem como, a que toda e
qualquer alteração que se faça necessária deva ser analisada e autorizada por escrito pelo
responsável técnico do projeto.
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