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Introdução 

A residência unifamiliar tipo sobrado localizada na João Augusto Fischer, 

Quadra M, Lote 29, Residencial Villagio I – Bauru será composta por garagem, hall, 

escritório, lavabo, despensa, cozinha, sala de estar, sala de jantar, varanda, área para 

churrasqueira, depósito, dois banheiros, área de serviço e piscina no pavimento térreo.  

Já no pavimento superior haverá quatro suítes com quarto de vestir, sendo uma 

delas com varanda, e um mezanino. Esses cômodos ocuparão uma área de 148m
2
 no 

pavimento térreo e 124m
2
 no pavimento superior, totalizando 272m

2
, em um terreno de 

308m
2
. 

Os itens aqui orçados estão de acordo com a qualidade e disponibilidade 

regional solicitados pelo proprietário e será baseado no projeto arquitetônico bem como 

nos projetos complementares que são: projeto estrutural, projeto hidro-sanitário e 

projeto de instalação elétrica. 

Os intervalos de tempo estimados consideram períodos de chuvas comuns para a 

estação correspondente bem como jornadas de trabalho de quarenta horas semanais para 

os funcionários. 
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Memorial Descritivo 

Proprietário: Marcos Medici 

Local: Rua João Augusto Fischer, Quadra M, Lote 29, Residencial Villagio I – Bauru 

Responsável pelo Projeto: Arq. Edson Yukio Hirota 

Áreas de Construção (m
2
): 

 Terreno:     308,00 

 Pavimento Térreo:    147,61 

 Pavimento Superior:    123,58 

 Piscina:     25,07 

 Total:      290,35 

 
1. Limpeza do terreno 

 
Em toda área destinada à implantação da edificação, bem como naquelas adjacentes 

onde houver trabalhos auxiliares, deverá ser procedida limpeza do terreno que constará 

de roçada, corte de árvores, destocamento, raspagem do terreno e demolição de 

construções.  

Ficará sob inteira responsabilidade da construtora as providências e medidas 

necessárias quanto aos locais para onde serão removidos os detritos e terra imprópria 

procedentes da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses elementos 

para qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes. 

A construtora executará, através de instrumentos e de acordo com o desenho de 

implantação, aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer 

outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. No 

caso de discrepância, deverá ser comunicada à Fiscalização, a quem competirá deliberar 

a respeito. 

Durante todo o decorrer da obra, ficarão a cargo da construtora a reforma, 

conservação e limpeza das instalações da obra. 

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e dos detritos que venham a se 

acumular no Canteiro de Obras. 

A construtora executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. As áreas externas 

serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das 

águas superficiais.  

 

2. Tapumes 

Os tapumes, quando necessários, apresentarão as seguintes características: 

 A altura do tapume será de 2,20 m. 

 Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 75 mm x 75 mm de 

seção transversal - espaçados de 1,1 m, serão de pinho ou madeira equivalente. 

 Os montantes intermediários e as travessas - peças inteiras e maciças com 25 

mm x 100 mm de seção transversal serão de pinho ou madeira equivalente. 

 Os rodapés e chapins serão de tábua de pinho ou madeira equivalente com 300 
mm x 25 mm de seção transversal. 

 Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa, em cores e 
padrão a ser determinado pela fiscalização. 
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3. Infra-Estrutura 

 
As cavas para fundações e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno 

serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, 

demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado. 

As escavações serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se 

todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia 

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao 

Código de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao 

assunto. 

As escavações para a realização de blocos e cintas circundantes serão, quando for o 

caso, levadas a efeito escoradas, isoladas e esgotadas, de forma a permitir a execução, a 

céu aberto, daqueles elementos estruturais e das impermeabilizações. 

O material escavado e não utilizado nos aterros compactados deverá ser 

transportado para fora da área definida. 

A Construtora será responsável pela escolha, definição e condições do local onde o 

bota-fora deverá ser efetuado, bem como pelas conseqüências de qualquer ordem, 

oriundas dessa tarefa. A Construtora deverá evitar a queda do material transportado 

durante o seu transporte, podendo a Fiscalização exigir medidas especiais para prevenir 

esta ocorrência, bem como, a limpeza dos logradouros e áreas prejudicadas. 

Os aterros só poderão ser executados com a utilização de material apropriado e 

adequado, procedente da própria escavação ou de empréstimos de jazidas previamente 

selecionadas e aprovadas pela Fiscalização. Todos os expedientes, medidas, tratativas e 

despesas necessárias à obtenção das jazidas serão de competência e responsabilidade da 

Construtora. 

Os solos a serem utilizados nos aterros deverão ter características uniformes, sendo 

que em hipótese alguma será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que 

contenham substâncias orgânicas. Estas exigências não eximirão a Construtora da 

responsabilidade futura com relação às condições mínimas de resistência e estabilidade 

que o solo deve satisfazer.  

Concluído o movimento de terra, a superfície deverá ser regularizada de modo que 

assuma a forma determinada pelo projeto, até que se apresente lisa e isenta de partes 

soltas ou sulcos. As cotas obtidas no campo em relação às correspondentes às do projeto 

não deverão apresentar variações superiores a 2 cm. 

As fundações serão de estacas de concreto moldadas no local, apoiadas sobre 

terreno com suficiente capacidade de suporte, comprovada para a carga em questão, 

devendo ter uma profundidade mínima de cinco metros. 

Sobre as estacas serão executados blocos e vigas baldrames conforme projeto 

estrutural, devendo-se antes preparar a cabeça da estaca para permitir um ótimo apoio. 

Sob as vigas baldrames haverá uma alvenaria de embasamento para suporte da 

mesma. 

 

4. Super-Estrutura 

 
As fôrmas deverão ser executadas com chapas de compensado com espessura 

mínima de 12 mm, ou tábuas de pinho com espessura de 25 mm. As fôrmas deverão ter 

as dimensões previstas no projeto estrutural e apresentar perfeita estanqueidade, para 
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evitar vazamento de argamassa. Antes do lançamento do concreto, as fôrmas devem ser 

molhadas para que não absorvam a água de hidratação do cimento. 

Para os escoramentos serão empregados guias ou caibros de madeira 

convenientemente espaçados para apoiar o tablado de modo que o mesmo não forme 

flechas perceptíveis. Os pés-direitos para sustentar o tablado poderão ser de varas de 

eucalipto roliças, com diâmetro mínimo de 10 cm e espaçados de modo a garantir 

perfeita estabilidade nas fôrmas. 

O aço empregado nas armaduras será do tipo CA-50 e deverá ser dobrado 

exatamente como indicar no projeto estrutural. 

As cintas, pilares e vigas serão feitas em concreto armado com capacidade resistente 

de 189kgf, as lajes serão em concreto pré-moldado e o reservatório fabricado em fibra 

(concreto celular). 

O concreto será usinado e seus componentes deverão obedecer às normas brasileiras 

da ABNT. O transporte deverá ser feito preferencialmente em carrinhos com rodas de 

borracha e não deve exceder a 15 minutos o tempo de transporte. O adensamento do 

concreto deverá ser feito com vibrador de imersão com dimensões adequadas às peças a 

serem concretadas. 

A cura do concreto deverá ser feita mantendo a superfície umedecida evitando a 

perda prematura de água destinada à hidratação do concreto. O controle de qualidade do 

concreto deverá ser feito pela moldagem de quatro corpos de prova cilíndricos para cada 

25m3 ou a cada etapa da concretagem. 

Toda a estrutura de concreto armado, isto é, fôrmas, escoramentos, armaduras, 

concreto, transporte, lançamento, cura e controle de qualidade deverão obedecer ao 

disposto na Norma Brasileira.  
 

5. Paredes e Painéis 
 

Na execução das alvenarias, a construtora, deverá obedecer as Normas Técnicas 

pertinentes e as seguintes recomendações: 

As alvenarias serão executadas em obediência ao determinado no projeto de 

Arquitetura com tijolos cerâmicos furados. As fiadas deverão ser niveladas, aprumadas 

e alinhadas com juntas em amarração e espessura máxima de 1 cm. 

O encunhamento será feito após todas as alvenarias terem sido levantadas e 

decorridos no mínimo 8 dias da sua conclusão. Como as alvenarias serão revestidas, o 

encunhamento será executado com uma fiada de tijolos em ângulo de 45°. 

As vergas e contra-vergas de concreto armado deverão ser dimensionadas e 

executadas com apoio mínimo de 30 cm de cada lado. Para vãos maiores que 2,00 m, 

deverão ser submetidos à prévia aprovação e para vãos de até 1,20 m, será permitido o 

uso de armação nas juntas de alvenaria, mantendo-se a espessura. 

As argamassas de assentamento poderão ser preparadas mecânica ou manualmente e 

deverão ser confeccionadas com areia média lavada, cimento e cal hidratada, no traço 

1:4 de cal e areia com adição de 100 kg/m³ de cimento, podendo também ser utilizada 

argamassa pré-fabricada. 

As divisórias internas dos sanitários serão de granilite branco com granulação preta 

(25%) e cinza (75%) com 3 cm de espessura. As peças serão lixadas, enceradas e 

polidas em todas as faces aparentes, de forma que apresentem superfícies planas, lisas, 

isentas de trincas ou defeitos, inclusive de colocação de peça, que possam comprometer 

sua aparência, rigidez ou instalação. 

A locação e dimensões das placas estão definidas nos detalhes do projeto 

arquitetônico. 
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6. Esquadrias 
 

As esquadrias serão executadas nas dimensões indicadas no projeto. Antes da 

execução deverão ser confirmadas as medidas na obra. Toda madeira a ser utilizada será 

seca e isenta de rachaduras, nós, empenamentos que comprometam a estética ou sua 

durabilidade. 

As portas de entrada ou social serão executadas em madeira maciça, as portas de 

serviço, as portas internas e as portas de BWC serão em madeira compensada de boa 

procedência, com espessura de 30 mm, encabeçadas com a madeira de acabamento, 

revestidas nas duas faces com cedro ou imbuía, preparadas para receber pintura e serão 

montadas com batentes, de acordo com detalhes do projeto. 

 O núcleo das portas será de raspas de madeira aglutinadas com cola sintética, à base 

de uréia-formol capeadas com lâminas de cedro aromático.  

O enquadramento do núcleo das portas será constituído de montantes e travessas de 

cedro aromático. 

Todas as janelas da edificação serão de alumínio e as demais portas também serão 

do mesmo material.  
 

7. Ferragens 
 

Todos os trabalhos de serralheria deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua 

localização e execução, as indicações contidas no projeto de arquitetura e seus 

respectivos detalhes. Estes detalhes são básicos, indicando somente os vãos e sistemas 

de funcionamento, portanto o fornecedor, para efeito de dimensionamento, deverá 

seguir as especificações abaixo e as normas, no que couber. 

As esquadrias de ferro serão totalmente produzidas por processo de perfilação 

continua a partir de chapas pré-galvanizadas, nas espessuras compatíveis com as 

dimensões e desenho. 

As montagens das esquadrias serão feitas através de conexões metálicas, parafusos e 

rebites com total ausência de solda, de maneira a garantir uma perfeita união entre peças 

e conjunto. 

As chapas terão no mínimo 2 mm de espessura. 

Os batentes das portas de ferro serão de chapa dobrada nº 14, bem como a estrutura 

das esquadrias. 

As dobradiças serão de qualidade pado / arouca ou similar e acabamento de padrão 

A e as fechaduras também de qualidade pado / arouca ou similar e acabamento de 

padrão A. 

 

8. Cobertura e Proteções 
 

A cobertura da edificação será executada com telhas de fibrocimento e concreto, 

fixadas em estrutura de madeira, com respectivos elementos de fixação, arremates e 

cumeeiras. Os rufos e caixas serão executados em capa galvanizada. 
 
 

9. Revestimentos e Elementos Decorativos 

 
Todos os serviços a seguir especificados deverão ser executados empregando-se 

materiais de 1ª qualidade, mão-de-obra especializada e ferramentas apropriadas. Antes 
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de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as 

canalizações de água. 

As superfícies a serem revestidas deverão ser limpas e molhadas antes de 

qualquer serviço. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras 

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

A recomposição de qualquer revestimento deverá executada com perfeição, a fim de 

não apresentar diferenças ou descontinuidades. Será substituído qualquer elemento que, 

por percussão, soar chocho, demonstrando deslocamentos ou vazios. 

Os revestimentos interno (dormitórios, sala, cozinha, banheiros, circulação e 

varandas) e externo feitos com argamassa obedecerão às seguintes etapas: Chapisco, 

Emboço e Reboco. 

 

 Chapisco 

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa no Traço 1:3, 

lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas para a 

perfeita aderência. 

 

 Emboço 

A execução será feita com o emprego de cimento, cal hidratado e areia média no 

traço básico 1:2:9, nos locais com paredes revestidas com materiais cerâmicos, no traço 

1:4 de cimento e areia média lavada. Para as áreas externas o traço será de 1:6 de 

cimento e areia média lavada. 

Este serviço só deverá ser iniciado após a colocação dos batentes das portas e 

embutidas todas as tubulações. 

A espessura média do emboço será de 1,5 cm. Em caso de se tomar necessária uma 

espessura maior, deve-se empregar argamassa mista igual à utilizada para revestimentos 

externos. 

 

 Reboco 
O revestimento de reboco será executado de preferência com argamassa 

industrializada de boa procedência. 

Deverá ter espessura máxima de 0,5 cm e acabamento desempenado com 

desempenadeira de feltro. O emboço deverá ser umedecido antes de início dos serviços 

de colocação do reboco. 

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra, esta deverá ser de cal 

hidratada e areia no Traço 1:4 para paredes internas pintadas e 1:3 para paredes 

externas. 

 

Após a aplicação do chapisco e emboço nas paredes, serão aplicados azulejos na 

cozinha e banheiros de 30 x 30 ou 40 x 40 cm lisos, na cor branca, da Eliane ou similar, 

colocados com as juntas a prumo, do piso até o teto e com os cantos vivos arrematados 

em toda a altura com cantoneiras de alumínio, não sendo permitidas emendas nas 

cantoneiras, devendo-se utilizar sempre as barras inteiras. 

Todos os azulejos deverão ser da mesma procedência para garantir sua 

uniformidade. 

A massa de assentamento poderá ser pré-fabricada, a critério do contratante. Caso 

seja executada na obra, o traço será de 1:1:5 de cimento , cal hidratada e areia média 

lavada. 

Após o assentamento dos azulejos e decorridas 72 horas, as paredes serão rejuntadas 

com rejunte industrializado e posteriormente perfeitamente limpas. 
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10.   Forro 
 

Nos seguintes cômodos: despensa, sala de estar, cozinha, sala de jantar, escritório, 

garagem e hall será executado forro de gesso por um profissional especializado, sem 

que haja descontinuidades e mau acabamento. 

 
11.  Pintura 

 
As superfícies que receberão pintura deverão se apresentar firmes, curadas (no caso 

do reboco) sem partículas soltas, completamente secas, isentas de graxas, óleo, poeira, 

mofo, etc. Todas as superfícies receberão antes das tintas de acabamento, uma demão de 

fundo preparador de superfície, apropriado as características da pintura de acabamento e 

do fundo. 

Todas as imperfeições rasas das superfícies revestidas com argamassa devem ser 

corrigidas com massa corrida. Profundas imperfeições da parede devem ser corrigidas 

com reboco. Imperfeições nas portas de madeira deverão ser corrigidas com massa a 

óleo. 

 

Segue abaixo relação das superfícies com o respectivo acabamento: 

 

 Fachada: látex acrílico 

 Paredes internas: massa corrida, látex acrílico 

 Tetos: massa corrida, látex acrílico 

 Esquadrias de madeira: esmalte  

 Esquadrias metálicas: esmalte 

 Paredes externas: látex acrílico 
 

12. Pavimentação 
 

Todos os serviços a seguir especificados deverão ser executados empregando-se 

materiais de 1º qualidade, mão-de-obra especializada e ferramentas apropriadas. Antes 

de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as 

canalizações de água. 

A recomposição de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim 

de não apresentar diferenças ou descontinuidades. Será substituído qualquer elemento 

que, por percussão, soar chocho, demonstrando deslocamentos ou vazios. 

 

Segue abaixo relação dos cômodos com a respectiva pavimentação: 

 

 Dormitórios: contrapiso, cerâmica, rodapé, soleira 

 Sala: contrapiso, cerâmica, rodapé, soleira 

 Cozinha: contrapiso, cerâmica, soleira 

 Banheiros: contrapiso, cerâmica, soleira 

 Pav. Externa: grama, pedra madeira 

 Escrit/Close: contrapiso, cerâmica, rodapé 

 Circ/Sala TV: contrapiso, cerâmica, rodapé 

 Calçada: cimentado 
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 Lastro de concreto magro para contrapisos 

Na execução dos lastros deverão ser obedecidas todas as condições estabelecidas no 

projeto, todas as especificações contidas neste memorial, no que couber, e observando o 

que se segue: 

Antes do lançamento do lastro, as áreas deverão estar perfeitamente limpas e 

niveladas, com a inclinação ou níveis indicados nos projetos. Antes da execução de 

qualquer peça de concreto armado sobre o terreno, este deverá estar forrado com um 

lastro de concreto simples. Os lastros deverão apresentar a superfície superior 

perfeitamente uniforme e nivelada de acordo com as cotas do projeto. 

A dosagem dos lastros deverá ser no mínimo 150 kg /m³ de concreto e a sua 

espessura mínima será de 6 cm. Deverão ser previstas juntas de dilatação distantes no 

máximo de 2,00 m. 

 

 Soleiras 

Nos casos em que haja mudança de piso de um ambiente para outro será aplicada 

soleira em cimentado liso não polido ou outro material que constante do projeto, na 

espessura de 20 a 50 mm, com dimensões concluídas no local conforme o vão que se 

destinam. 

12.1. CERÂMICA ESMALTADA 

Nos locais indicados no projeto os pisos serão de cerâmica esmaltada 30x30cm, na 

cor cinza médio de alta resistência tipo carga pesada da Eliane ou similar.  

12.1.1. PREPARO DA SUPERFÍCIE 

Remover a poeira e partículas soltas existentes sobre o contrapiso, umedecer a 

superfície e aplicar pó de cimento, o que implica formação de pasta com a finalidade de 

proporcionar melhor ligação entre o contrapiso e a argamassa de regularização. 

12.1.2. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 

A argamassa de regularização, também denominada contrapiso ou piso morto, será 

constituída por argamassa - Traço 1:0,5:5 de cimento, cal e areia. 

Para reduzir as tensões decorrentes de retração, a argamassa de regularização terá 

espessura de 20 mm ou, no máximo, 25 mm. 

Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25 mm, a camada de 

regularização será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada 

após cura completa da argamassa da primeira. 

A quantidade de argamassa a preparar será tal que o início da pega do cimento - ou 

seja, de seu endurecimento venha ocorrer ao término do assentamento. Na prática, isso 

corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em área de cerca de 2 m² por vez. 

A argamassa da camada de regularização será apertada firmemente com a colher e, 

depois, sarrefeada. Entenda-se apertar como significando reduzir os vazios preenchidos 

de água, o que implica diminuir o valor da retração e atenuar o risco de desprendimento 

dos ladrilhos. 

Após cura completa de argamassa, processe-se à aplicação da argamassa colante. 

A argamassa será à base de cimento, industrializada. 



 
 

9 
 

Para espalhamento da argamassa utiliza-se desempenadeira com um lado liso e 

outro denteado - dentes de 3 mm a 4 mm de altura. 

Com o lado liso da desempenadeira espalha-se, sobre a argamassa de 

regularização, uma camada de argamassa com 3 mm a 4 mm de espessura e 2 m² de 

área.  

Em seguida, retira-se o excesso com o lado denteado da desempenadeira. 

12.1.3. COLOCAÇÃO DOS LADRILHOS 

Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os ladrilhos serão batidos 

com auxílio de bloco de madeira de cerca de 12 cm x 20 cm x 6 cm - aparelhado - e 

martelo de pedreiro. 

Os ladrilhos serão batidos um a um, com a finalidade de garantir a perfeita aderência 

com a pasta de cimento. 

Terminada a pega da argamassa de regularização, será verificada a perfeita 

colocação dos ladrilhos, percutindo-se as peças e substituindo-se aquelas que denotarem 

pouca segurança. 

A colocação de ladrilhos, justapostos, ou seja, com junta seca, não será admitida. 

O rejuntamento será executado com pasta de cimento ou rejunte industrializado, e a 

operação será iniciada após três dias, no mínimo, da colocação dos ladrilhos. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida 

cuidadosa limpeza da pavimentação, com serragem de madeira, a qual, depois de 

friccionada contra a superfície, será espalhada por sobre ela para proteção e cura. 

12.2.CONCRETO DESEMPENADO 

Será executado em concreto não estrutural, com resistência mínima de 13.5 MPa, 

sarrafeado, desempenado e moderadamente alisado quando ainda estiver plástico, com 

espessura mínima de 8 cm. 

 

13. Limpeza e Verificação Final 

 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 

os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, 

ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc; serão abundante e 

cuidadosamente limpos e lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da 

edificação por estes serviços de limpeza. 

Haverá particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida da superfície, sobretudo das cantarias e azulejos. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 

esquadrias. Será procedida cuidadosa verificação, por parte do contratante, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas 

pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 

 

 
 
 

 


