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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 

Local: Linha Barra Seca 

Município: Liberato Salzano – RS 

Convênio: 2254/2022  

 

O presente memorial descreve as características construtivas, uso, materiais e 

equipamentos para a construção de um abrigo e cercamento para a proteção de um poço 

artesiano. 

 

1 - INFRAESTRUTURA: 

 

1.1-Abrigo 

 

A infraestrutura do abrigo será composta por execução de um lastro de concreto magro, 

onde será apoiado a viga de baldrame com dimensões de 20x20cm, armada com 4 barras de 

8.0mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm, a viga deverá ser concretada com concreto no traço 

1:2:3 (cimento, areia e brita nº1). Sobre esta será assentado uma alvenaria de embasamento, 

composta por tijolos maciços, assentados com argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), 

com junta aproximada de 1,5cm. 

 

1.2-Cercamento 

 

A infraestrutura do cercamento será composta por execução de um lastro de concreto 

magro, onde será apoiado a viga de baldrame com dimensões de 20x20cm, armada com 4 barras 

de 8.0mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm. Conforme apresentado em projeto nas duas 

extremidades do portão de acesso deverá ser executado primeiramente os pilares de arranque 

que darão sequência para a estruturação, estes serão executados com dimensões de 20x20cm, 

armado com 4 barras de 10.0mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm. Tanto os pilares quanto as 

vigas deveram ser concretados com concreto no traço 1:2:3 (cimento, areia e brita nº1). 

 

2 - FECHAMENTO: 

 

2.1-Abrigo 

 

             As paredes serão executadas em alvenaria de tijolos de cerâmicos 9 furos de 

14x11,5x24cm, assentados deitados e rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm, 

rebaixadas com a ponta da colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos. Sobre as 

alvenarias deverá ser executado uma viga de amarração feita por blocos canaletas com seção 

de 11,5x20cm, armada com 4 barras de 8mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm. 

Nas portas e janelas, serão executadas vergas e contra vergas de concreto, com 04 barras 

de 8.0mm, estas vergas devem ter comprimento de apoio na alvenaria de, 1/3 do vão da abertura 

para cada lado, ou no mínimo 30cm. 

 

2.2-Cercamento 
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             O cercamento será composto por tela de arame galvanizado, com fio 14BWG 

(2,11mm), malha 2”(5x5cm), quadrada ou losango até a altura de 2,0m. a tela deverá ser fixada 

em mourões de 10x10x280+45, sendo que 80cm deverão estar ancorados dentro da viga 

baldrame e alvenaria de nivelamento, após a altura da tela será incluído nos 45cm restante 2 

fios de arame farpado. 

 

3 - REVESTIMENTO 

 

                Os revestimentos das paredes serão executados da seguinte maneira, chapisco comum 

no traço 1:3 (cimento e areia) e espessura de 5mm em todas as superfícies, tanto interna como 

externa, em seguida aplicação de emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com espessuras 

de 2,0 cm, sobre este posteriormente deverá ser aplicado o reboco no traço 1:3 (cimento e areia). 

 

4 - PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1-Piso 

 

             Na parte externa 50cm no entorno do abrigo (ver projeto executivo) será executado um 

piso em concreto ciclópico FCK 15 Mpa e 30% de pedra de mão, no piso interno devera ser 

aplicado um lastro com 5cm de espessura e posteriormente executado uma camada de concreto 

magro, não estrutural no traço 1;4,5;4,5 (cimento, areia média e brita nº1). Após conclusão das 

etapas anteriores será assentado piso do tipo cerâmico, padrão popular, de dimensões 35x35cm, 

PEI 4 e assentado com argamassa ACII.  

 

5 - COBERTURA 

 

                5.1- Madeiramento 

 

                A estrutura da cobertura será constituída por pontaletes de madeira, com dimensões 

de 5x5cm, executada com inclinação de 15%. 

 

                4.2 - Telhado 

 

                A cobertura será executada com telhas de fibrocimento com 6,0mm de espessura, 

apoiadas sobre madeiramento e fixadas por meio de parafusos. 

 

6 - ESQUADRIAS 

 

                As esquadrias serão industrializadas, fabricadas em aço, nas mesmas medidas do 

projeto de arquitetura, ou com medidas diferentes para adequação das medidas comerciais 

existentes, desde que seja mantida a área de iluminação e ventilação exigida pelo ambiente. 

Todas as medidas devidamente especificadas no projeto arquitetônico. As esquadrias deverão 

ser instaladas já pintadas, com fechadura e maçaneta. 

 

7 - PINTURAS 

 

                Após secagem completa das paredes deve-se fazer o lixamento, para posteriormente 

ser aplicado selador acrílico, afim de uniformizar a absorção da tinta. Após realizara-se a pintura 

com tinta acrílica. 

 

8 - LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
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                Após o término da obra, será feita uma limpeza geral da unidade, tanto interna quanto 

externamente. 

 

9 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

                 Será obrigatório utilizar todos os equipamentos e ferramentas de segurança 

necessárias e de acordo com normas pertinentes de segurança do trabalho, para execução de 

serviços dentro do canteiro de obra. 

 

   

 
 

Liberato Salzano-RS, 6 de dezembro de 2022
 
 
 
 
 
   _____________________________________                      _____________________________________ 

         Natanael Antonio Fabris De Carli                                                       Juliane Pensin 
Engenheiro Civil CREA-RS 223505                                    Prefeita Municipal de Liberato Salzano 
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