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   OBJETO DA OBRA: ESPAÇO MULTIUSO SECRETARIA DE AGRICULTURA 

   PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI-RS 

   MUNICÍPIO: NONOAI-RS 



 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 
regerão o uso dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da obra 
do espaço multiuso da secretaria de agricultura da prefeitura municipal de Nonoai-RS com área 
total de 240,00 m². A presente obra se localizará no terreno da secretaria de agricultura na 
Avenida Padre Manoel Gomes Gonzales esquina com a Rua Pinheiro Machado, nesta cidade de 
Nonoai-RS. 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

A obra deverá ser executada totalmente de acordo com o responsável técnico e só 
poderá sofrer alteração com anuência do mesmo. 

Deverá ser instalada placa de obra contendo a identificação dos responsáveis técnicos 
juntamente com seus dados profissionais. 

Os seguintes documentos deverão estar sempre presentes na obra: 

• Alvará de Construção (cópia); 

• Projeto Legal; 

• Projetos executivos; 

• Este Memorial Descritivo; 

• ART ou RRT dos Projetos e Execução da obra; 
 

LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA 
 

A obra será locada com todo o rigor, os esquadros serão conferidos à trena e as medidas 
tomadas em nível. As escavações para fundações deverão ser feitas manualmente, no 
alinhamento das fundações, podendo a terra, se for própria para aterro ser usada para reaterro 
da obra. 

O reaterro, no interior da obra, deverá ser feito manual ou mecanicamente, sob a forma 
de apiloamento, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas. 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 A fundação a ser executada, será constituída por sapatas isoladas em concreto armado 
nas dimensões, armaduras, localização e traço de concreto descritas em projeto de fundação 
fornecido diretamente na obra.  

Deverá ser observado os níveis definidos no projeto arquitetônico. 
Deverão ser observados as interferências da fundação com o projeto elétrico. 
O recobrimento da ferragem das sapatas e de pilar em contato com o solo (pescoço da 

sapata), deverá ser de no mínimo 4,5 cm concreto com resistência de 25Mpa. 
Deverá ser executado um lastro com concreto magro no fundo das sapatas com traço 

de 1:8:11 e 2 latas de água e de no mínimo 5 cm de espessura. E caso o solo se apresente muito 
mole deverá ser reavaliada a fundação para uso de brocas, visto não haver sondagem. 

 
SUPRA ESTRUTURA 
 
Os pilares serão em estrutura metálica, cada pilar será composto por dois perfis FQ 3,00 

em C com abas de 25x92x190x92x25 com um corte de 400, para aproveitamento máximo de 



 

 

uma chapa de 1200, os dois perfis deverão ser soldados formando assim um pilar de 190x184, 
o mesmo soldado em um blank 8,00 de 300x250. 

Outro blank 8,00 também de 300x250 (mesmo tamanho do pescoço da sapata), deverá 
ser chumbado em conjunto na concretagem da fundação, com 6 barras roscadas ¾, passando 5 
cm cada barra pra cima do blank, assim o pilar será encostado juntando os dois blank e 
devidamente parafusados pelas barras roscadas com polcas estruturais  ¾.  
 

COBERTURA 
 

A cobertura será em telha GL-26 0,50 nacional modelo TP-35 com inclinação de 10%. 
A estrutura do telhado será metálica e composta por tesouras e terças.  
As tesouras serão em formato retangular com o perfil externo FQ 2,25 U 40x100x40 e o 

preenchimento será o perfil interno FQ 2,00 U 30x92x30, as mesmas terão inclinação de 10% 
seguindo o tamanho dos pilares indicado em projeto. Deverão ser fixadas com blank 8,00 de 
300x250 soldado na base da tesoura e outro no topo do pilar de mesmo tamanho e espessura, 
e serão fixados com parafuso e polca ¾. 

O afastamento entre as tesouras deverá seguir o indicado em projeto e as terças 
deverão ser fixadas com afastamento de 1,20 m entre elas. 
 

REVESTIMENTOS INTERNOS 
 

A parede ao Norte deverá ser revestida com toras de madeira que foram doadas para a 
prefeitura municipal de Nonoai-RS. 

 

REVESTIMENTOS EXTERNOS 
 

O muro e escada serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, 
adicionada de impermeabilizante apropriado, no traço 1:2:9. 
 

PINTURA 
 

A estrutura metálica como pilares, tesouras e terças deverão ser pintadas com a cor 
desejada pela prefeitura municipal e secretaria de agricultura de Nonoai-RS juntamente com o 
responsável técnico. 

 
PISOS 

 
A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em camadas 

devidamente apiloadas sobre o solo, sendo após executado um lastro com brita com espessura 
mínima de 8 cm, sobre o colchão de brita deverá ser colocada lona plástica de 150 micras de 
espessura que servirá para impermeabilização da face inferior da camada de concreto, nas 
regiões das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15 cm. Deverá ser 
utilizada armadura de aço soldado com espessura de aço de diâmetro 4,2 mm e malha de 15x15 
cm com recobrimento nas emendas entre painéis de no mínimo uma malha (15 cm). A armadura 
deverá estar posicionada a um terço da altura, abaixo da face superior do piso, não podendo a 
mesma ser levantada manualmente quando da concretagem do piso. 

Deverá ser executado o piso já nivelado em concreto no traço 1:4:4 (cimento, areia e 
brita) com espessura de 7 a 10 cm. A regularização da superfície do concreto é fundamental para 
a obtenção de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. Para a cura, molhar 



 

 

continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os primeiros 7 
dias. Após a cura, o concreto deverá ser polido e aplicado sobre ele uma base de proteção. 

 
ACABAMENTOS 

 
 Os guarda-corpos, corrimão e pergolado serão em madeira de tora, da mesma madeira 
que a prefeitura municipal de Nonoai-RS recebeu de doação. 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 
todos os condutores, dutos e acabamentos arrumados em posição e firmemente ligados às 
estruturas de suporte e aos respectivos pertencentes, formando um conjunto mecânico, 
eletricamente satisfatório e de boa qualidade. Só serão empregados materiais rigorosamente 
adequados para finalidade em vista e que satisfaçam as exigências às normas da ABNT, que lhe 
sejam aplicáveis. A fiação elétrica será conduzida por eletrodutos normatizados. 
 Os eletrodutos e a fiação devem respeitar os diâmetros definidos e especificados em 
projeto. 

Os pontos nos pilares (tomadas, interruptores e outros) deverão obedecer às posições 
definidas no projeto elétrico, devendo estar aprumadas e niveladas; 

As caixas de passagem elétricas serão aparentes. 
As tubulações verticais deverão seguir por fora da viga. 

  

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 
 

 A água que desce da calha deverá ser coletada em cisterna artesanal devidamente 
produzida e alocada em local indicado em projeto e orientado pelo responsável técnico.  
 Todas as tubulações e conexões serão em PVC soldável de diâmetro e quantidades de 
acordo com o previsto em orçamento e com o projeto complementar específico.  
 
 

 

Nonoai-RS, março de 2022. 

 

 

__________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI-RS 

 
 
 
 

__________________________________________ 
JOÃO LUCAS DE BORBA GONÇALVES 

ARQUITETO E URBANISTA 
CAU 265341-9 

 



 

 

Relação de Material Espaço Multiuso 15x16 

Pilares 

Perfil C 3,00 25x92x190x92x25-6000 – 24 Un; 

Blank 8,00 300x250 – 24 Un; 

Tesouras 

Externo: Perfil U 2,25 100x40-6000 – 24 Un; 

Interno: Perfil U Encaixe 2,00 92x30-6000 – 24 Un; 

Telhado 

Telhas: Aço Nacional Gl-26 TP35 0,50 32 folhas de 8500; 

Terças: C 2,00 17x38x75x38x17-6000 – 35 Un; 

Calha: ZN 0,90 30x20 – 15 metros; 

Algesora: ZN 0,43 10x10 – 31 metros; 

Complemento: 

Travamento: Barra Redonda 3/8 – 12 Barras; 

Barra Roscada para fixação blank > Sapata: 18 barras de 6 metros; 

Parafusos ¾ - 72 Un; 

Polcas ¾ - 144 Un; 

Fundação 

- verificar projeto folhas 7, 8 e 9 

 








