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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DO CEMITÉRIO DO BAIRRO DO LAJEADO; 
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DO BAIRRO DO LAJEADO, ÓLEO – SP. 
ÁREA A REFORMAR: 27,56 M2 
       
 
SERVIÇOS PRELIMINARES: Será instalada a placa de obra em conformidade com o 

modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Óleo. A locação será efetuada 
construindo um gabarito de maneira a possibilitar o perfeito esquadro da construção. 
 
FUNDAÇÕES: Serão executadas brocas armadas de 0,20 cm por 2,00 metros em todos 
encontros de paredes conforme projeto. O concreto utilizado nas brocas deverá ter 
resistência mínima de 25Mpa. A viga baldrame terá dimensões de 20x30cm, armadas 
com ferragem de 3/8” estribadas com ferragem de 5mm e receberá pintura do tipo 
asfáltica para impermeabilização do mesmo.  
 

ALVENARIA: A alvenaria será executada em tijolos cerâmicos de 6 furos na espessura 
de 15 cm, assentados com argamassa mista de cimento cal e areia na proporção de 
1:2:6. 
 

SUPERESTRUTURA: Os pilares serão de concreto armado, com ferragem de 3/8” 
estribados com ferragem de 5mm, devendo o concreto utilizado ter resistência de 
25Mpa. Vergas e contravergas em concreto, cintas de amarração no respaldo da 
alvenaria. A laje deverá ser do tipo treliçada, com beiral de 60cm, em conformidade 
com as especificações do projeto. 
 
REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO: Deverão ser executados com chapisco emboço 
e reboco, sendo o chapisco executado com areia grossa e o emboço e reboco no traço de 
1:3. O revestimento em azulejo será executado nos sanitários até o repaldo da 
alvenaria, assentados com argamassa do tipo AC2. 
 
COBERTURA: Com telhas de fibrocimento, sobre estrutura de madeira. A madeira 

deverá ser de boa qualidade, não sendo permitida utilização de madeiras que 
apresentem algum odor, bem como as mesmas deverão estar totalmente secas. As 
calhas serão em chapas de aço galvanizadas nº 24 conforme projeto. 
 

PISO INTERNO: Lastro de brita de 5cm, o contra piso em concreto na espessura de 
7cm, sendo o piso do depósito em concreto desempenado e o piso nos sanitários será 
executado em porcelanato bem como os rodapés. A tonalidade do porcelanato será 
definida pela municipalidade.  
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PISO EXTERNO: O piso deverá ser de concreto com fck de 25Mpa na espessura de 
7cm, devidamente nivelado e desempenado em todo perímetro da construção. 
 

ESQUADRIAS METÁLICAS: As esquadrias dos sanitários serão de alumínio pintado do 
tipo maxim-ar com dimensões de 0,60x1,00m, no depósito serão esquadrias de 
alumínio pintado do tipo basculante com dimensões de 1,00x1,20m. Todas as portas 
de acesso serão do tipo veneziana, em alumínio pintado com largura de 90cm na cor 
branca.  
 

PINTURA: Aplicação de fundo selador e látex nas paredes internas e externas com 2 
demãos. 
 
LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS: Será instalado bacias sanitárias acessíveis com 
caixa de descarga acoplada e acessórios, bem como barras de apoio. Bancada em 
granito nos lavatórios dos sanitários com cubas de louças ovais na cor branca. Todas 
as torneiras serão metálicas, sendo as dos sanitários com fechamento automático. 
Será instalado dispenser para papel higiênico, dispenser para sabonete líquido e 
dispenser para papel toalha. Serão instalados espelhos em vidro de cristal sobre os 
lavatórios, com dimensões de 0,60x0,60m. 
 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: As instalações hidráulicas deverão ser em 

conformidade com as normas técnicas e exigências da companhia concessionaria local. 
Deverá ser instalado uma caixa d’água de no mínimo 300 litros. 
 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: As instalações sanitárias deverão ser em conformidade 
com as normas técnicas e exigências da companhia concessionaria local. Deverá ser 
instalado um biodigestor anaeróbico com capacidade para 500 litros, bem como será 
construído um poço absorvente do tipo sumidouro. 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas deverão ser em conformidade com 
as normas técnicas e exigências da companhia concessionária local. 
 
LIMPEZA DA OBRA: Após o termino a obra deverá ser limpa de tal modo que possa ser 
utilizada. 
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