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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. CONSIDERAÇÕES  

 

1.1 DADOS GERAIS  

Proprietário: Fundação Médica Hospital Dr. Honor Teixeira da Costa – Prefeitura de 

Lavras do Sul. 

Local: Av. Nove de Maio, S/N. 

Responsáveis técnicos: Thiago Dias Ribeiro – CREA RS 221061 

 

1.2 ÁREAS 

Área da Cobertura = 80,00m² 

 

1.3 OBJETIVO  

 O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir 

materiais a da cobertura de acesso da Fundação Medica Hospital Dr. Honor Teixeira da 

Costa, localizada na Av. Nove de Maio, S/N, Bairro Hospital, Lavras do Sul-RS. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Todos os materiais empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste Memorial. Todos os serviços 

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

satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.  

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que 

venham a se acumular no local.  

É obrigatório aos operários o uso de equipamentos individuais de segurança.  
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3. INFRA-ESTRUTURAS   

3.1. FUNDAÇÕES  

Deverão ser executadas sapatas com as seguintes dimensões 60x60x40cm, a qual 

deve conter a grade composta por ferro 10,0mm, tal estrutura deve ficar baixo do nível do 

solo. O concreto utilizado deverá ser de 20 MPa.  

  

3.2 FORMAS  

As formas serão executadas em madeira, suficientemente rígidas para não 

permitirem deformações inaceitáveis, e estanques para não haver vazamento da pasta de 

cimento.  

A posição das formas – prumo e nível – será verificada especialmente durante o 

processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será feita com 

emprego de cunhas e escoras.  

 

3.3 CONCRETO  

Quando fresco, o concreto deverá oferecer condições tais de plasticidade, que 

facilitem as operações de manuseio.  

Após a cura deverá apresentar características de durabilidade, impermeabilidade, 

constância de volume depois do endurecimento e atingir a resistência mecânica. 

Para obtenção destas qualidades serão exigidas: seleção cuidadosa dos materiais 

(cimento, agregados e água), dosagem correta, manipulação adequada e cura cuidadosa.  

A execução de qualquer parte da estrutura, quanto à sua resistência e estabilidade, 

implica em total responsabilidade da contratada, a qual deverá locar a estrutura com todo o 

rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível. Correrá por 

sua conta a demolição, bem como a reexecução dos serviços julgados imperfeitos pelos 

fiscais do Setor de Engenhaira da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. O serviço 

somente será liberado pelo fiscal após a desforma. A execução deverá obedecer ao 

seguinte:  

mailto:lavras@farrapo.com.br


 

 Prefeitura Municipal de Lavras do Sul 

Estado do Rio Grande do Sul 
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul 

Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267 
E_mail: lavras@farrapo.com.br  Cep: 97.390- 000 

 
 

 A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), deverá ser sempre precedida 

por comunicado escrito aos fiscais, com 48 h de antecedência, para que se proceda a prévia 

verificação das disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

correspondentes; 

 Todo o concreto deverá ser vibrado com vibrador mecânico, sendo o concreto 

usinado e com resistência de 20 MPa; 

 É obrigatório o uso de espassadores plásticos nas peças estruturais concretadas, a 

fim de garantir os recobrimentos exigidos em projeto. 

 

4. SUPRAESTRUTURA 

 

4.1 PILARES DE FERRO  

Os pilares de ferro deverão seguir as dimensões de projeto arquitetônico, os perfis 

devem ser de cantoneiras dimensionadas pela empresa vencedora do certame.  

 

4.2 VIGAS DE AMARRAÇÃO  

As vigas de ferro deverão seguir as dimensões de projeto arquitetônico, os perfis 

devem ser de cantoneiras dimensionadas pela empresa vencedora do certame.  

 

4.3 VIGAS DE AMARRAÇÃO  

As tesouras serão metálicas e deverão seguir as dimensões de projeto arquitetônico, 

os perfis devem ser de perfil “U” enrijecido dimensionado pela empresa vencedora do 

certame.  

 

5. PINTURAS  

Todos os elementos metálicos devem ser pintados com tinta apropriados, anti-

ferrugem. 
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6. COBERTURA 

 A cobertura deve ser realizada em policarbonato alveolar 6mm, incolor, fixados em 

perfis “U”, que serão utilizados como terças, conforme projeto arquitetônico. 

 

7. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

 Deverá ser instaladas calhas galvanizadas nos beiras, ligadas por tubo pvc 

Ø100mm. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todos os problemas técnicos, dúvidas, especificações e substituições, durante o 

transcorrer da obra, deverão ser resolvidos junto aos responsáveis técnicos. 

 

 

 

Lavras do Sul – RS, 07 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Thiago Dias Ribeiro 

Assessor Técnico de Engenharia 

CREA RS 221061 
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