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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

GENERALIDADES: 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas 

específicas para a construção de uma UBS porte II, com área construída de 

397,74m² implantada em terreno localizado na cidade de Juína-MT.  

Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

 

I) SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos 

entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, 

armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas. 

As instalações provisórias tapumes, placas, barracão da obra, 

andaimes, deverão estar dispostas no canteiro de forma a dar perfeita 

funcionalidade aos trabalhos a serem executados. 

A locação da obra será com tábua corrida, perfeitamente nivelada 

e aprumada, considerando as faces externas das paredes, caracterizando as 

divisas do terreno, alinhamento predial e demais edificações. 

 

II) ALVENARIA: 

 

As paredes serão executadas com tijolos 08 furos (9x19x19cm), 

de 1/2 vez formando fiadas perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 

12 mm, assente com argamassa mista no traço 1:2:8, rebocados nas partes 

internas e externas. 

Os tijolos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional 

responsável, devendo apresentar resistência adequada, arestas vivas, 
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igualdade de dimensões, cor homogênea sem manchas, e não deverá absorver 

água em excesso. 

Sobre os vãos de portas, janelas e demais aberturas, será 

executado vergas em concreto armado com sobre passe além da medida do 

vão não inferior a 20 cm de cada lado. 

 

III) COBERTURA: 

 

Estrutura do telhado executada com estrutura de madeira. 

Cobertura com telha de fibrocimento, de qualidade comprovada, 

com inclinação conforme projeto arquitetônico. 

 

IV) ESQUADRIAS: 

 

  A) Esquadrias de Alumínio: 

 

As portas serão de correr ou de abrir, de alumínio com vidro, e 

dimensão conforme projeto arquitetônico. 

As janelas serão máximo-ar, de alumínio com vidro, e dimensões 

conforme projeto arquitetônico. 

 

B) Esquadrias de madeira: 

 

As portas de madeira serão de abrir com dimensões de acordo 

com projeto arquitetônico.   

 

V) REVESTIMENTO: 

 

Execução de chapisco de aderência com argamassa de cimento e 

areia traço 1:3, espessura e=5mm, nas duas faces das paredes a serem 

revestidas. 
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Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-

fabricada, e=5 mm. 

As superfícies a serem azulejadas, deverão ser emboçadas com 

argamassa no traço 1:4, perfeitamente aprumada. Azulejos assentados com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e juntas a prumo nos ambientes 

conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

VI) PISOS: 

 

Preparar a superfície, apiloando fortemente o local destinado a 

receber o piso. Executar lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, 

e=6,0cm. Revestimento com piso cerâmico comum ou antiderrapante conforme 

especificação do projeto arquitetônico. 

 

VII) LAJE: 

   

Será executada laje de concreto nos ambientes indicados em projeto 

arquitetônico. 

 

VIII) PINTURA: 

 

As paredes externas serão pintadas tinta acrílica fosca com cor 

indicada em projeto arquitetônico em duas demãos sobre reboco. As paredes 

internas e lajes serão pintadas com tinta especificada no quadro de materiais 

do projeto arquitetônico, em duas demãos sobre massa corrida, em superfície 

devidamente lixada para retirada das imperfeições. 

As esquadrias de madeira serão pintadas com duas demãos de 

esmalte sintético sem massa corrida.  
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IX) SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio 

fundido 40x60cm. 

Fornecimento e instalação de barra de apoio para deficientes 

físicos nos banheiros. 

 

X) - REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA: 

Deverão ser removidos depósitos de água, tapumes, cercas, bem 

como entulhos e resíduos que ainda existirem. 

Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo 

apresentar-se em perfeito funcionamento na entrega. 

Execução de limpeza geral da obra. 

 

 

Cuiabá, novembro de 2013. 


