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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Projeto:  CONTAINER – FEIRA DO PRODUTOR 

 

Obra:  CONTAINER E COBERTURA EM ESTRUTURA 

METALICA PARA A FEIRA DO PRODUTOR. 

 

Área:   29,75m² 

 

Proprietário:  MUNICÍPIO DE ALPESTRE 

 

Município:  ALPESTRE / RS 

 

Local da Obra:  PRAÇA TANCREDO NEVES N°300 

 

CENTRO 

ALPESTRE/ RS 

 

 

 

 

 

ALPESTRE RS, JUNHO DE 2020. 
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FUNDAÇÕES:  

As fundações serão do tipo superficial.  

Deverão ser instaladas sapatas e pilaretes nas seguintes dimensões:  

Sapatas:  

Quantidade: 6 sapatas (100x100x50)cm, (posicionamento descriminado em projeto).  

Ferragem: 18 pedaços de aço CA-50, com 75 cm na bitola Ø8.0, com espaçamento entre as 

barras de 12 cm (07 pedaços sobrepostos em sentidos opostos). Concretagem em concreto 

usinado 25 Mpa.  

Pilaretes:  

Quantidade: 06 pilares (25x25)cm (posicionamento discriminado em projeto) (considerando 

pilares com altura máxima 1 metro, podendo variar perante a condições de nivelamento da 

área de implantação).  

Ferragem: 04 pedaços de barra de ferro na bitola Ø12.5 (altura a ser definido conforme 

terreno), com estribo para amarração 5.0 a cada 12 cm de espaçamento. Concretagem em 

concreto usinado 25 Mpa.  

Em cada pilar da fundação deverá conter blanks, peça de aço nas dimensões (20x20)cm, 

espessura 3mm, que serão chumbadas nas extremidades de cada pilar para que os containers 

sejam soldados e parafusados em cima, dando assim melhor fixação.  

REVESTIMENTO PISO INTERNO:  

Revestimento piso interno deverá será em porcelanato na cor branca, assentamento com 

argamassa com equipe especializada..  

ELÉTRICA:  

- Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca.  

- Luminárias de sobrepor em led contendo no mínimo 06 unidades.  

- Tomadas e interruptores com no mínimo de 12 unidades. 

- Quadro de disjuntor de no mínimo 02 disjuntores, separando cômodos e circuitos. 
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 -Rede deve ser ligada a medidor já existente. 

HIDROSSANITÁRIO:  

A água potável será do prédio da prefeitura, abastecerá diretamente o reservatório instalados 

em local especifico, com capacidade para 500 L. A água, a partir do reservatório, segue pela 

coluna de distribuição predial para a edificação, como consta no projeto hidrossanitário. 

As tubulações serão sobre postas nas paredes, executadas em PVC rígido soldável e com 

especificações normalizadas pela ABNT e concessionária local, deverão ser cuidadosamente 

montadas para que apresentem acabamento e funcionamento perfeitos. 

As tubulações do esgoto serão de PVC rígido soldável tipo esgoto, com as dimensões 

apresentadas em projeto e declividade mínima de 2%. As tubulações de esgoto deverão ser 

montadas de modo que fiquem apoiadas sobre terreno sólido, para mantê-lo com caimento 

constante. 

Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com 

segurança. 

Caixas e Acessórios 

Para a destinação do esgoto deverá ser instalado no local da obra conforme projeto o sistema 

de despejo sanitário para atender as pias, chuveiros e os efluentes oriundos das bacias 

sanitárias. Os dispositivos a serem instalados são: Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e 

Sumidouro, após este tratamento os efluentes serão absorvidos pelo solo. 

O conjunto sanitário de fossa séptica e filtro anaeróbio será em Polietileno e o sumidouro 

drenado com pedra de mão e sobre este lona preta e cobertura com uma camada de argila de 

0,50m, conforme projeto anexo. 

As caixas de inspeção deverão ser pré-moldadas com diâmetro e profundidade de 60cm. As 

lajes de cobertura devem ficar ao nível do terreno, devem ser de concreto armado ou 

gradeadas, conforme indicação em projeto. 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

As louças, metais e utensílios que serão utilizados nas dependências dos sanitários deverão 

atender as especificações de projeto e orçamento. A bacia sanitária para PNE e seus assentos 
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deverão ser apropriados não podendo ter abertura frontal. Sendo em louça na cor branca e 

com caixa acoplada.  

O lavatório será em louça branca para PNE. 

As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. 

Com relação aos utensílios como: papeleiras de parede, porta toalha e saboneteira estes serão 

em material metálico de boa qualidade. As barras de apoio para os sanitários PNE serão em 

aço inox polido e deverão ser fixadas na parede, com localização conforme projeto e atendo 

as alturas da NBR 9050. 

A rede deve ser ligada a rede já existente na prefeitura. 

SISTEMA DE COBERTURA 

Cobertura 

Fabricação e instalação de Tesoura Treliçada 

Serão tesouras metálicas treliçadas para uma água, em perfil ‘’U’’ dobrado 50x25mm com 

2,65mm de espessura com terças enrijecidas 30x50x120mm com espessura 2,25mm, sendo as 

emendas executadas com solda. 

As mesmas deverão ser fixadas sobre o o contêiner, conforme indicado no projeto 

arquitetônico. A empresa executante deverá gerar ART de projeto, montagem e fabricação da 

estrutura. As mesmas deverão receber duas demãos de fundo anticorrosivo e pintura de duas 

demão de tinta esmalte. 

Telhamento 

Serão em telhas de policarbona na cor fume com espessura de 0,5 mm, de 1ª qualidade, 

parafusadas às terças por meio de parafusos autobrocantes. 

EQUIPAMENTOS 

Será necessário a instalação de alguns equipamentos com: 

- Pia com tampo de inox de de uma cuba de 1,20m de comprimento, com balcão em MDF de 

mm com revestimento melaminico branco nas dimensões de 120cm de largura, 80cm de 

altura com os pés e 60cm de profundidade, contendo duas portas e quatro gavetas 

compuxador. 
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- Balcão com tampo de granito em MDF de mm com revestimento melaminico branco nas 

dimensões de 910cm de largura, 85cm de altura com os pés e 50cm de profundidade, 

contendo 8 portas de correr e 20 gavetas na parte superior uma prateleira no meio com 

puxador. 

Exaustores de 25cm Com Tampa Residencial Para Cozinhas com a seguintes características: 

Cor: Branco 

Material da Hélice: ABS 

Material principal: Plástico 

Possui Grade: Sim 

Ambiente indicado: Cozinhas residenciais. 

Acompanha grade removível: Sim 

Furo de instalação: 250 mm 

Potência: 55 w 

N° de velocidades: 01 

Diâmetro da Hélice: 200 cm 

 

CONTAINER E SUAS MODIFICAÇÕES:  

O container devera ser nacionalizado, ter laudo de descontaminação e laudo de baixa de 

circulação, onde esses fatores comprovam que estes estão aptos a serem utilizados para fins da 

construção civil.  

- O container é uma unidade usada, porém devem estar em bom estado de conservação, 

contendo poucos amassados, todo reformado, sem ferrugem e infiltração.  

- Deverão ser utilizados na obra o container REEFER com o revestimento interno em 

alumínio ou inox, sem o motor.  

- Os cortes das aberturas deverão estar em perfeitas condições, com medidas e alinhamentos 

conforme descrito em projeto, com tubos metálicos em perfil U (3x7x3)cm, 1.2mm de 

espessura, para acabamentos. Os cortes para as aberturas deverão ser realizadas conforme as 

especificações do projeto em anexo.  
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- A edificação deverá ser entregue pintada com toda parte de acabamento interno e externo, 

primeiramente com um fundo epóxi na cor cinza para melhor tratamento dos mesmos e 

posteriormente pintados, na cor a ser definida, com tinta esmalte sintético automotivo.  

- Divisória interna deverá ser feita com o próprio material do container 7 cm de espessura 

(camada externa em aço, poliuretano e camada interna em alumínio ou inox) ou isopainel 

(constituído de EPS, revestido por chapas de aço em ambas as faces) 5 cm de espessura, 

ambos materiais são isolantes térmicos e acústicos.  

- Medidas dos containers a serem utilizados 

Descrição Medidas externas 

Comprimento  12,19 metros  

Largura  2,44 metros  

Altura  2,90 metros  

 

Alpestre 08 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

Daniel Ianssen 
Engenheiro Civil 

CREA RS-134510-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valdir José Zasso 
Prefeito Municipal 


