
MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DA CASA DE PROTEÇÃO – POÇO 01 E POÇO 02 

 

OBRA: CASA DE PROTEÇÃO – POÇO 01 E POÇO 02 

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE - 

HIDROESTE  

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Florianópolis, nº 92, Município de Águas de Chapecó - SC 

ÁREA TOTAL: 16,50 m² 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e as suas dimensões, medidas em escalas, 

prevalecerão sempre as primeiras. Serão desnecessárias ligações de água, luz e sanitário, bem 

como barraco para alojamento de material e ferramentas.  

As placas dos responsáveis pela obra deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível. 

Movimentos de terra: Será feito o movimento de terra necessário para o nivelamento do terreno 

e para execução das fundações, tanto para áreas internas quanto externas, de acordo com o projeto 

arquitetônico. Esses serviços serão executados pela Contratante, bem como a demolição e retirada 

de material da edificação existente. 

Escavações: Os serviços de escavações serão basicamente nas sapatas e vigas de baldrame e serão 

executadas conforme prescrições do projeto, que serão executados pela empresa contratante. 

 

2 – LOCAÇÃO DA OBRA 

 

Será realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O gabarito de marcação será executado com 

guias de 2,5 x 15 cm, fixados com escoras de eucalipto, enterrado 50 cm no solo e espaçados cada 

1,8 m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro da 

obra. Após o término deste serviço o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas 

verificações. 

 

3- ESCAVAÇÕES 

 

Serão feitas as escavações necessárias para execução da fundação, que será do tipo sapata e vigas 

de baldrame. Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas 

sucessivas de 25 cm, compactadas manualmente, visando garantir a estabilidade do terreno. 

 



4 – FUNDAÇÕES 

 

Serão do tipo sapata e vigas de baldrame, conforme o projeto estrutural. Será lançado um lastro 

de concreto magro, fck= 10 MPa, na espessura de 5 cm, sobre o qual serão executadas as sapatas. 

Sobre as sapatas será executada a viga de baldrame, conforme projeto estrutural. Sobre a viga de 

baldrame será executada impermeabilização com 2 demãos de hidro asfalto, cobrindo as laterais 

da viga, no mínimo 20 cm, aplicando uma demão perpendicular à outra. 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar projeto estrutural da fundação e da 

estrutura como um todo. Será responsável pelo dimensionamento, fabricação e execução.  

 

5 – ESTRUTURA 

 

A estrutura da edificação será executada com vigas, pilares e lajes de concreto armado, conforme 

projeto e memorial do projeto estrutural, que deverão ser fornecidos pela empresa que ganhar a 

licitação e deverão ser entregues antes do pedido da 1ª medição. 

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolos cerâmico 11,5 x19x19 cm de pé assentados 

com argamassa traço 1:8. 

 

6 – REVESTIMENTOS 

 

As paredes internas e externas da casa de proteção serão revestidas com chapisco, emboço e 

reboco, com aditivo impermeabilizante e na espessura de 5 cm. Nos pisos e nas paredes internas 

serão aplicados revestimentos cerâmicos (piso e azulejo) com argamassa colante AC- III e 

rejuntamento adequado. 

Deverá ser colocado somente o azulejo nas paredes depois da solda de todo o sistema inox. 

 

7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer rigorosamente as normas da ABNT. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com todos os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de 

suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório 

e de boa qualidade. Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade e 

que satisfaçam às normas da ABNT. 

 

 

8 – ESQUADRIAS 

 



A janela será executada a uma altura de 1,50 m, a partir do piso da laje intermediária, sendo o 

material do quadro de alumínio e a tela de proteção de metal, possibilitando a boa ventilação do 

local. Também deverá ser instalada porta em ferro, pintada na cor branca, com ferragem e 

dimensão de 0,80x2,10 mts. 

Será utilizada 01 (uma) escada do tipo marinheiro para acesso externo e interno da casa de 

proteção, fabricado em aço carbono e fixação feita com chumbador químico e barra roscada em 

aço inoxidável. 

 

9 – PINTURA 

 

Os substratos deverão estar endurecidos, sem sinal de deterioração e preparados adequadamente, 

conforme instruções do fabricante. Será evitada a aplicação de tintas em substratos sem a cura 

adequada, pois a umidade elevada acarreta danos à pintura. 

Tintas utilizadas: Nas paredes externas e estruturas em concreto será feita a pintura com tinta 

látex acrílica, com o número mínimo de demãos necessárias para perfeito acabamento, porém 

antes da aplicação será aplicado fundo selador. 

Na laje superior deverá ser aplicado impermeabilizante com pintura a base de resina epóxi 

alcatrão.   

 

10 – LIMPEZA 

 

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento. 

O entulho deverá ser removido do terreno pela construtora. 

 

11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico deverá ter prévia aprovação do projetista. 

O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável Técnico pelo 

projeto. 

Todos os séricos e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas 

da ABNT e normas do DNPM. Na entrega da obra, deverá ser realizada cuidadosa verificação 

das condições de funcionamento de todas as instalações. 

 

Águas de Chapecó – SC, Outubro de 2018. 


