
Memorial descritivo 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Dados Gerais 

 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Cruz – PE 

End.: Fazenda Volta, Sítio Rocinha, Zona Rural, Santa Cruz – PE  

Obra: Galpão Industrial 

Área: 5.584,48 m² 

 

1.2. Finalidade 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os 

serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados 

na execução da presente obra de acordo com o projeto anexo, de 

um galpão industrial com área de 5.584,48 m² 

1.3. Projeto 

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

construção civil, e o a planilha foi elaborado conforme informe 

Caderno de Encargos da SINAPI-PE (Desonerada) de junho de 

2020. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

 

2.1. Serviços preliminares 

 

2.1.1. Instalação de placa na obra: Confecção e instalação de placa de 

obra em chapa galvanizada padrão da obra, com medidas de 2,00x 

3,00m em local de boa visibilidade.  

 

2.1.2. Locação da obra: A locação deverá ser global, sobre um ou mais 

quadros de madeira, que envolvam o perímetro da construção. 

Estes quadros deverão ser nivelados e fixados para resistência à 

tensão dos fios de locação, deverá ser feita por eixos ou faces de 

baldrames, conforme consta no projeto. 

 

2.1.3. Abertura manual de valas: Serão feitas manualmente até no 

máximo de 1,1m (sapatas tipo gaiolas) de profundidade e no 

mínimo 0,30m( vigas de baldrame) .O fundo das cavas deverá ser 

suficientemente apiloado com soquete de ferro de 30kg, até atingir 

aquela taxa de compressão. As dimensões constam de projeto 

específico. Escoramento de valas, escavações mais profundas, 



necessidade de aumento da taxa de compressão do terreno, 

esgotamento, rebaixamento do lençol freático e qualquer outro 

problema não previsto, relativo a fundação especiais, ficarão a 

cargo da empreiteira, que deverá ter perfeito conhecimento do local 

destinado ás edificações. 

 

2.1.4. Impermeabilização: Na parte superior das vigas de fundações 

bem como nas laterais, será aplicado em toda sua extensão duas 

demãos de hidro asfalto, e nas primeiras 02 fiadas da alvenaria de 

tijolos. 

 

 

2.2. Movimentação de terra 

 

Execução de aterro e taludes com devida compactação das camadas 

de solo de acordo com as características do material. 

 

3. SUPRAESTRUTURA 

 

3.1. Estrutura metálica 

Toda estrutura metálica referente aos pilares, tesouras e trama de 

telhamento estão descritas no projeto estrutural e devem ser seguidas, 

em caso de dúvida, consultar o engenheiro calculista.  

3.2. Alvenaria de vedação 

 

A alvenaria será composta de blocos cerâmicos com 9x19x19cm com 

boa qualidade e resistência, de acordo com as medidas nominais do 

projeto arquitetônico. Para o assentamento do tijolo poderá ser usada 

argamassa de cimento e areia média no traço 1:6 e aditivo substituto da 

cal. Deverá ser executada cinta de amarração em concreto com 

dimensão sobre as paredes de largura nominal 15 cm e altura 40,00cm, 

sendo a armadura de 4 Ø 3/8” (10mm) e estribos Ø ¼”5.0mm c/15cm. 

Será executada sobre os vãos de portas vergas e sob os vãos de 

janelas vergas e contra-vergas, ambas em concreto com armadura de 1 

Ø 3/8 ” (10.0mm)  com transpasse de 30cm para cada lado.  

 

3.3. Laje de cobertura 

A laje de cobertura será executada com nervuras treliçadas  pré-

moldadas e enchimento de isopor, conforme projeto estrutural.  

4. PISO 

 

O piso será executado em concreto com resistência a compressão de 20Mpa, 

com espessura de 7cm, devendo ser previstas juntas de dilatação em toda sua 

extensão.  



 

5. REVESTIMENTO 

As paredes externas e internas serão revestidas com camada de chapisco 1:3 

(cimento/areia regular) e posteriormente emassadas com argamassa de 

cimento e areia média traço 1:6. Nas dependências internas dos banheiros 

será aplicado revestimento cerâmico na altura do pé direito (2,70m). Todo o 

piso das demais salas (almoxarifado e administração) também receberá 

revestimento cerâmico. As paredes que não receberem revestimento cerâmico 

serão pintadas com tinta látex acrílica. 

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 

6.1 Instalações hidrossanitárias 

As instalações hidrossanitárias devem estar de acordo com projeto anexo. O 

projeto prevê a construção de tanque séptico em tijolos cerâmicos com 

dimensões expostas no mesmo, além de sumidouro, também em tijolos 

cerâmicos. Ambos contarão com tampa hermética para inspeção.  

6.2 Instalações elétricas 

As instalações elétricas devem estar de acordo com projeto anexo. Alterações 

podem ser feitas de acordo com demanda de alimentação do local de 

instalação ou solicitação da empresa de instalação do maquinário para 

operação do galpão.  

7. LIMPEZA DA OBRA 

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar 

acidentes. Todos os elementos de alvenaria e outros serão limpos e 

cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por 

estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer 

detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as 

manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente 

na estrutura metálica. 

 

Santa Cruz-PE, 12 de agosto de 2020 
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