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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
Obra/Objeto: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 

DE CONCRETO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL 

Endereço: Rua Gaúcha - CENTRO – BARRA FUNDA/RS 

Proponente: MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA 

 

Generalidades 

O presente memorial descritivo refere-se à execução de um muro de contenção em concreto 

armado e alvenaria de tijolos maciços, na altura de 2,00 metros, localizado na lateral do Centro Municipal 

de Eventos, e da pavimentação em piso intertravado de concreto desse mesmo local, bem como os 

sistemas de drenagem que se fizerem necessários e já definidos neste memorial. A construção deverá 

ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projeto aprovado. Toda e qualquer 

alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, 

só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas de comum acordo. 

 

Materiais 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade 

e deverão satisfazer as condições estipuladas nos memoriais. Devendo atender a todas as Normas, 

Especificações, Métodos, Padronizações, Terminologias e Símbolos da ABNT, que lhe forem aplicáveis. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 Entrada de energia elétrica e abastecimento de água 

Será fornecido pela Contratante ponto de energia elétrica, bem como ponto de água ara a 

execução dos serviços contratados. 

 

1.2 Locação e marcação de obra  

Os níveis do terreno deverão obedecer à inclinação dos projetos. A locação da obra deverá ser 

feita diretamente no local estando sujeito a conferência pelo fiscal da prefeitura municipal responsável 

pela contratação dos serviços. 
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. O gabarito de marcação deverá ser executado com guias de pinho de 2ª qualidade de 

2,5x15cm, fixado em pontaletes de diâmetro mínimo de 7 cm, cravados aproximadamente 50cm no solo 

e distanciados de 2,50 metros. 

 

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES E DRENAGEM 

Os serviços prévios de limpeza da área, retirada de todo e qualquer tipo de material 

inaproveitável para aterro e material proveniente da remoção da vegetação superficial, serão de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, a qual se compromete em entregar a área limpa e em 

condições de serem iniciadas as obras. 

A CONTRATADA é responsável por todos os serviços de movimentação de terra necessários 

para a execução da obra, como abertura das valas para fundação, incluindo sapatas isoladas, concreto 

ciclópico, viga baldrame. 

Escavação mecânica de solos - As escavações para as fundações terão dimensões 

aproximadas das mesmas, conforme apresentadas no projeto estrutural, ou até achar um solo com boa 

resistência, além disso, deverá ser feita com mini escavadeira, tomando os devidos cuidados com a 

edificação existente.  

Reaterro – O material retirado deverá ser reaproveitado do reaterro das escavações e no 

nivelamento e compactação. Deverá ser feito o reaterro das valas, deixando o terreno já ajustado o mais 

próximo possível dos níveis necessários. 

   

3.0 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 

A estrutura será composta por sapatas, vigas e pilares de concreto armado. O perfeito prumo e 

nivelamento das estruturas deverão ser verificados, a fim de não comprometer as dimensões e evitar o 

desperdício com material. A limpeza da parede pronta deve eliminar gorduras, vestígios orgânicos e 

outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.  

As fundações serão do tipo sapata isolada em concreto armado, com dimensões de 180x100x40 

cm, conforme apresentadas no projeto estrutural, assentada em solo firme, fck= 25Mpa. 

As fundações do tipo sapata corrida de concreto ciclópico, com 30% de pedra de mão serão de 

30x20cm, apoiada sobre o terreno com suficiente capacidade de suporte e com valas escavadas com 

mini escavadeira, devendo as valas estar perfeitamente niveladas e limpas, com a base compactada 

através de socaria manual.  

As vigas de baldrame em concreto armado serão assentadas sobre o concreto ciclópico, com 

dimensão de 30x20cm e o concreto armado das vigas serão executadas com fck= 30MPa. Além disso, 
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nas duas laterais e na face superior da viga de baldrame, deverá ser executada a impermeabilização ao 

longo de toda viga com, no mínimo, duas demãos de emulsão asfáltica. 

As vigas intermediárias, inclinadas, superiores e pilares, serão executadas com fck=30Mpa, 

conforme dimensões apresentadas em projeto estrutural.  

Na viga superior deverá ser deixada esperas, para posterior chumbamento/fixação dos guarda-

coro metálicos. 

 CONCRETO ARMADO 

 A cura do concreto deverá ser acompanhada nos primeiros sete dias, com molhagem 

permanente da sua superfície, evitando a evaporação da água de hidratação do cimento. Antes da 

concretagem serão conferidas as dimensões internas das formas e o posicionamento da ferragem. 

ARMADURAS 

 Deverão ser seguidas as dimensões do projeto, com cuidados especiais para o recobrimento e 

a ferragem negativa. 

MADEIRAS 

 Para a execução das formas de vigas e cintas, serão utilizadas guias de pinus de 2,5x15 cm de 

1ª qualidade e sarrafos de 2,5x7 cm. O escoramento será feito com varas de eucalipto com diâmetro 

mínimo de 7 cm. Antes da concretagem as formas deverão ser molhadas (saturadas) e assegurada a 

sua estanqueidade. Serão conferidas as dimensões internas conforme projeto, nivelamento, 

alinhamento, prumo e limpeza das mesmas. 

OBS: As dimensões especificadas em projeto deverão ser seguidas rigorosamente. Ainda, deve 

ser dada atenção especial para o perfeito acabamento das faces das estruturas. Estruturas 

desalinhadas e/ou mal-acabadas não serão aceitas pela Fiscalização. 

 

4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

As alvenarias do muro de contenção serão executadas ao longo de sua extensão, com tijolos 

cerâmicos maciços nas dimensões de 5x10x20cm, ou similar, assentados na dimensão em que a 

espessura do muro seja de 20 cm. 

As argamassas a utilizar no assentamento das alvenarias será com preparo em betoneira: 

Argamassa básica grossa: cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:1:6. 

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposição do projeto arquitetônico. A alvenaria 

deverá ter os blocos, contrafiados, prumados, com cantos amarrados as paredes transversais, nivelados 
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e com folga nas aberturas, sendo que as juntas deverão variar entre 1 e 1,5cm, os rejuntamentos deverão 

ter o acabamento côncavo-raso (abaulada). 

 

5.0 DRENAGEM E ATERRO 

Após a execução do muro, toda a extensão que tiver contato com o aterro será impermeabilizada, 

com no mínimo duas demãos de emulsão asfáltica.  

Deverá ser colocado entre o muro e o sistema de drenagem, lona plástica preta, na espessura 

de 150 micras.  

A drenagem será composta por 50 cm de rachão em toda a extensão e altura, sendo que ainda 

deverá ser executado um dreno com brita nº 2, envolto em manta geotêxtil de 200g/m², possuindo no 

seu interior um tubo PEAD corrugado flexível perfurado com diâmetro de 100mm, em altura conforme 

especificado em projeto, para drenar as águas pluviais e não comprometer a estrutura do muro.  

A saída da água será através de barbacã, sendo dispostos um a cada vão, com tubos de 

diâmetro de 75 mm.  

O material para o aterro, carga e transporte fica de responsabilidade da Contratante, entretanto 

a execução e compactação do aterro é de responsabilidade da Contratada. 

Na parte superior do muro, sobre o aterro, deverá ser executado canaleta meia cana pré-

moldada em concreto, DN 200mm, para drenagem da água superficial. A água das canaletas será 

conduzida as caixas de drenagem pluvial, em alvenaria de tijolos maciços, com dimensões internas de 

40x40x60 cm e grelha de ferro fundido. A caixa de drenagem pluvial deverá ser ligada a rede de 

drenagem existente no local, através de tubos de concreto de DN  200mm. Entre o muro e a canaleta de 

concreto, deve ser executado um lastro de concreto magro na espessura de 3 cm. 

Também será executado na parte inferior do muro, sobre o muro e a pavimentação em piso 

intertravado de concreto, canaleta meia cana pré-moldada em concreto, DN 200mm, para drenagem da 

água resultante do dreno, através de barbacã.  

As canaletas devem ser executadas sendo desempenado internamente com argamassa de 

cimento, com os devidos cuidados com escoamento dos fundos para as caixas coletoras, de acordo com 

a indicação no projeto, bem como respeitar as inclinações estabelecidas. 

 

6.0 REVESTIMENTO 

Deverá ser executado antes do início da colocação do piso intertravado de concreto. 
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CHAPISCOS: 

Todo o muro, depois de previamente molhados, deverão receber chapisco de argamassa de 

cimento e areia média no traço 1:3, com espessura mínima de 3 mm. 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA: 

Depois da completa cura do chapisco, receberão emboço/massa única no traço 1:1:6, com 

preparo em betoneira, executados na espessura média de 2 cm. 

 

7.0 PINTURA 

A superfície do muro que não entrará em contato com o solo receberá acabamento de pintura 

com tinta e aditivos de 1ª qualidade, sendo uma demão de selador e duas demãos de tinta acrílica 

semibrilho, com cor escolhida pelo Contratante.  

As superfícies devem ser cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destina. 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. As 

superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Serão adotadas precauções 

especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, 

etc...). 

 

8.0 PAVIMENTAÇÃO 

Tanto na lateral quanto na parte frontal do Centro de Eventos, será executado piso com blocos 

de concreto intertravado, do tipo Paver. 

Após o devido nivelamento e regularização da superfície, respeitando os níveis finais e 

inclinações, será executada a compactação mecânica com compactador do tipo placa vibratória, na 

camada de solo argiloso existente.  

Concluída a compactação, deverão ser montados os gabaritos para o posicionamento correto 

dos meios-fios, nas dimensões de 80x8x8x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), 

ou similar, em concreto pré-fabricado, que serão utilizados como referência para a instalação do piso. A 

cota final dos meios-fios será utilizada para nivelar o piso. 

Antes do assentamento dos blocos, e depois de pronta a superfície, deverá ser executada uma 

camada de 5 cm de pó de brita sobre toda a área, e refeita a compactação com placa vibratória.  

Os blocos devem ter as dimensões de 20x10 cm, com espessura de 8 cm. Onde haver recortes 

dos blocos, para emendas e arremates, deverão ser executados com serra mármore ou policorte. Para 

finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. 
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Após a instalação dos blocos sobre toda a área indicada, deve-se executar o rejuntamento com 

cimento e pó de brita para o devido travamento.  

 

9.0 SERVIÇOS FINAIS 

9.1 Proteção 

Na viga superior, através das esperas deixadas na mesma durante o processo executivo, deve 

ser fixado os montantes dos guarda-corpos metálicos em aço galvanizado, sendo que a altura final será 

de 1,10 m e os montantes distanciados a cada 2,00 m. Os montantes e a barra superior serão com tubos 

de diâmetro 1.1/2”, e as outras três travessas com diâmetro de 1”, todas na espessura de 3mm. A pintura 

deve ser vinda de fábrica, com cor a ser definida pelo Contratante.  

 

9.2 Limpeza final de obra 

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção. Todos os serviços 

deverão ser examinados pela fiscalização, que constatará se os mesmos foram executados de acordo 

com as especificações e se necessitam der refeitos ou não. 

 

NOTA: Todo e qualquer serviço, deverá ser executado conforme projeto e memorial não sendo 

permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico sob pena do proprietário ou o 

construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer. 

  

 Barra Funda - RS, 15 de julho de 2022. 
 
 
 
 

____________________________  

DIENIFER L. ZANDONÁ 

Engenheira Civil – CREA/RS247266 

 

‘ 
____________________________ 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 

Prefeito municipal 


