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RESIDENCIA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PROPRIETÁRIO:     MOACIR JOSÉ GUARAGNI 
CPF: 558.685.330-20 
ENDEREÇO:  RUA DO TUBARÃO, lote 28, quadra G-2. Situado no loteamento 
BellaTorres II, distrito e munícipio de Passo de Torres/SC. 
                                                                                    
OBJETIVO DO MEMORIAL: 
 
                O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, 
bem como normas para a execução das obras de construção de uma residência 
unifamiliar supracitado. 
 
PROJETOS: 
 
                Serão fornecidos ao executor a planta de situação e locação do terreno, bem 
como o projeto de arquitetura da unidade habitacional e projeto hidrossanitário. A 
seguir, temos as especificações básicas de cada item do projeto. 
 

1. Descrição da casa: Planta de projeto arquitetônico prevendo uma casa 
residencial composta por: sala e cozinha conjugadas, três quartos, três banheiros, área 
gourmet, circulação, varanda de acesso, abrigo, área de serviço, área gourmet e 
piscina. 
 

1.1.1 - ÁREA DO LOTE:      350,00 m², sendo 14,00 m de frente e 25,00 m 
de fundos 

1.1.2 - ÁREAS DA CASA:    área construída = 137,60 m²  
 

- Normas Técnicas e Responsabilidades: A execução da obra deverá atender a 
legislação Municipal, Estadual e normas da ABNT, assim como as normas para 
edificação do loteamento, se assim houver. Na ocorrência de comprovada 
impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados em projeto, deverá 
ser solicitado sua substituição por outro nos mesmos níveis dos especificados.  
- Área a Construir: Serão construídos 137,60 m². Área calculada utilizando software, 
sujeito a variações menores de 2%.  
- Construção: A construção deverá obedecer fielmente ao projeto anexo e as 
especificações do memorial, orientação dos arquitetos e dos engenheiros projetistas.  
- Materiais e mão-de-obra: Todos os materiais empregados na construção deverão ser 
de primeira qualidade e a mão-de-obra, entregue ao pessoal competente e legalmente 
habilitado. 

 
2. INSTALAÇÃO DA OBRA:  
- Limpeza do terreno: O terreno deverá ser limpo desde o início dos serviços e 
mantido assim durante toda a obra.  
- Locação da Obra: A obra deverá ser locada com rigor, os esquadros conferidos a 
trena e as medidas tomadas em nível, conforme planta de localização estrutural. As 
referências de níveis estão indicadas em projeto. O gabarito nivelado será formado por 
guias de cedrinho, afastadas um metro do corpo do prédio.  



- Galpão de Obra: O espaço destinado a galpão (container) de obras será definido em 
comum acordo entre o cliente e a construtora. 
 
3. MOVIMENTO DE TERRAS: Deverá ser executada a Limpeza do Terreno, antes de 
qualquer serviço, retirando-se todo e qualquer material Orgânico. - A terra removida 
será remanejada para local próprio para este fim. Todos os aterros, reaterros e fundos 
de valas deverão ser compactados de forma enérgica e mecânica.  
 
4. INFRAESTRUTURA: serão executadas em concreto armado com dimensões e 
ferragem de acordo com as especificações do projeto estrutural. O fundo das valas 
onde serão assentados os elementos de fundação deverão ser compactados 
adequadamente. Após, receberão lastro de brita também devidamente compactada. 
 
5.  SUPRAESTRUTURA: A supraestrutura deverá ser executada conforme projeto 
específico.  
5.1 - Concreto Armado: O projeto de estruturas deverá ser seguido na construção à 
risca, sendo negadas alterações de dimensionamentos e especificações nele contidos. 
Se a construtora identificar omissões, falhas ou incoerências, deverá se dirigir ao 
responsável técnico e fiscal para que se faça análise pelo calculista das questões 
levantadas.  
5.2 – Pilaretes de Amarrações das alvenarias: Serão executados pilaretes nas 
extremidades e junções das alvenarias para amarração destas e ajuda na sustentação 
das cintas de amarração. Terão a base e largura na medida dos tijolos de forma a 
facilitar a confecção da forma seguindo projeto específico.  
5.3 – Cinta de Amarração das alvenarias: Sobre a alvenaria será feita uma cinta de 
concreto armado com a largura do tijolo e altura de 30cm para apoio das lajes pré-
moldadas. Elas terão no mínimo, tudo seguindo projeto específico. 
 
6 - PAREDES:  
6.1 - Alvenarias: Elas serão executadas com tijolos cerâmicos de 09 furos de 
dimensões de 11.5x14x24cm, de boa qualidade, assentadas com argamassa mista 
grossa. Com juntas de 1,5cm.  
6.2 - Vergas: Todas as vergas serão em concreto armado.  
 
7 - COBERTURA:  
7.1 - Estrutura: Toda estrutura dos telhados em madeira tratada, guardando as alturas 
e declividades de projeto.  
7.2 - Recobrimento: A cobertura será feita por telhas de fibrocimento, assentes 
conforme recomendações do fabricante, desenho e inclinações de projeto.  
7.3 – Calhas, capas de muro e algeroz: Serão em folhas alumínio. 
  
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOTERMIA:  
O projeto e a execução de Impermeabilização serão de responsabilidade da 
construtora. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser executados tecnicamente 
perfeitos. 
8.1-Impermeabilização do respaldo das Fundações: O respaldo das fundações será 
impermeabilizado com impermeabilizante asfáltico sendo aplicado 2 demãos cruzadas. 



8.2 Impermeabilização das paredes cozinha e área de serviço: Serão 
impermeabilizadas as paredes internas até altura de 1.50 metros com manta liquida 
impermeabilizante acrílico. 
 
9 - PAVIMENTAÇÕES:  
9.1 - Contrapiso: Sobre o aterro devidamente regularizado e apiloado, será executada 
uma camada de brita apiloada, com espessura mínima de 10 cm. A seguir será 
executado contrapiso com espessura mínima de 06cm em concreto. 
9.2 - Pavimentações externas: O acesso de veículos receberá revestimento em 
concreto. A calçada será feita em pedra de concreto. 
 
9.3 - Pavimentações Internas:  
9.3.1 - Pisos porcelanatos: Deverão ser executados conforme projeto, principalmente 
com relação a caimentos, níveis, alinhamentos, juntas de assentamento, juntas de 
movimentação, aderência e aceitação ou rejeição. Serão empregados pisos cerâmicos 
conforme indicação em planta. Serão assentes com argamassa colante indicado pelo 
fabricante, empregada da forma recomendada por este. 
 
10 - REVESTIMENTOS:  
10.1 - Revestimentos externos:  
10.1.1 - Revestimento externo: Externamente os elementos de concreto receberão 
chapisco com argamassa de areia grossa após reboco com cimento, areia e cal 
perfeitamente regoado, nivelado e desempenado. 
10.2 - Revestimentos Internos:  
10.2.1 Revestimento interno com reboco. Internamente as alvenarias e os elementos 
de concreto receberão chapisco com argamassa de areia grossa após reboco com 
cimento, cal e areia. 
10.2.2- Revestimento interno com cerâmica: A execução dos revestimentos cerâmicos 
deverá obedecer ao projeto Os elementos cerâmicos serão assentes com cimento cola. 
Serão executados nos ambientes propostos em projeto, tais como banheiros.  
10.2.3- Forros: As lajes receberão chapisco com argamassa de areia grossa após 
reboco com cimento, cal e areia. 
 
11 - ESQUADRIAS:  
As esquadrias serão fabricadas e colocadas por contratação específica.  
As esquadrias utilizadas serão: portas e janelas externas em alumínio portas internas 
em madeira conforme medidas de projeto. O dimensionamento das peças deverá 
atender as solicitações, ficando sobre responsabilidade da executante. Os quadros 
fixos ou móveis deverão ser perfeitamente enquadrados com todas as ligações bem 
nítidas e seguros, quer sejam feitas por meio de parafusos rebites ou soldas. As 
medidas das portas estão em vão de folha e das janelas em osso. As unidades de 
alumínio serão compradas conforme que atendam as dimensões necessárias em 
projeto. Assim todos os vãos devem ser perfeitamente adequados às medidas 
regoados, no prumo e esquadro. 
 
12 - VIDROS:  



Os vidros utilizados nas janelas serão lisos, transparente ou fantasia para os banheiros, 
sempre de primeira qualidade, de 2 a 5 mm de espessura.  
 
13. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ESGOTO CLOACAL: As instalações 
hidrossanitárias deverão ser executadas conforme projeto específico e deverão 
atender legislação, Municipal, Estadual e normas da ABNT. 
A fossa séptica, filtro e o sumidouro serão executados nas dimensões e especificações 
definidas no projeto hidrossanitário. 
Espera para água quente nos banheiros, cozinha e área de serviço. 
 
14 - PINTURA: As superfícies a serem pintadas deverão ser preparadas 
adequadamente. Os substratos deverão estar isentos de óleo, gorduras, partículas 
inaderentes, sais solúveis, umidade, mofo, corrosão etc. As cores serão selecionadas 
pelo projetista. A pintura será executada em tantas demãos quanto necessário para o 
perfeito acabamento, conforme especificado pelo fabricante (no mínimo duas).  
14.1 Alvenarias externas: Externamente as alvenarias receberão tinta acrílica sobre 
fundo selador acrílico, com no mínimo duas demãos, em bom acabamento.  
14.2 - Alvenarias internas: As alvenarias internas receberão selador acrílico penetrante 
e acabamento com tinta acrílica.  
        
15. ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Pontos de Iluminação e de tomadas, 
eletrodutos e fiação, quadros de distribuição, pontos de antenas, pontos de internet 
etc. As luminárias não serão fornecidas, porém já contempla sua fiação e interruptor já 
energizados e pronto para o uso. 
Fornecimento de energia trifásica na obra. 
 
16. ESPERA PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA E INTERNET.: A serem deixadas 
tubulações e caixas de passagem especificas para entrada de internet bem como 
tubulação para a instalação das câmeras e pontos de vigilância.  
 
17. GESSO: Moldura de gesso a ser aplicada como acabamento entre o teto e paredes 
da área interna da residência. 
 
18. ESPERA PARA PISCINA: Será deixado espera de tubulação e também espera 
elétrica para futura instalação de piscina.  
 
19. MUROS EXTERNOS E ARRIMOS:  
O muro será em tijolo revestido com reboco, obedecendo também o projeto de 
fundações. Muro frontal será com pilares e entre meio com vidros, com portões em 
alumínio entre meio de vidros. 
 
20.  RECEBIMENTO DA OBRA:  
A obra deverá ser entregue, perfeitamente limpa e acabada. Todas as instalações 
deverão ser testadas e estar em perfeito funcionamento. 
 
 
Passo de Torres 15 de fevereiro de 2021. 



 
 
 
 
Engenheiro Civil       
Everton Louzada Rodrigues 
CREA: 165368-6 


