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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra:   PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO, GRADES E NIVELAMENTO DE 

BASE PARA GRADE 

Área:   133,50 m² 

Local:   EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti, Av. Farrapos, nº 4, Centro. 

- Alpestre (RS). 

Proprietário:  Prefeitura Municipal de Alpestre. 

 

  

DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

 Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e serviços que 

serão utilizados na execução do Piso em Concreto Armado Polido, que será executado para a 

instalação de uma academia ao ar livre; e descrever os materiais e a forma de instalação de 

grade e nivelamento de base para a grade na EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti, Av. 

Farrapos, nº 4, Centro. 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.2 Locação da obra 

 O piso será executado ao lado da obra já existente conforme projeto. 

 

2. PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO MECANICAMENTE. 

 

2.1 Compactação 

 Inicialmente deverá ser executado o nivelamento e compactação do solo para melhorar as 

propriedades do solo e aumentar sua resistência. 
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2.2 Lastro com material granular 

 Sobre o solo compactado será executado um lastro com brita nº01 com espessura mínima de 

5cm, colocando-se piquetes que estarão nivelados e alinhados, sobre os quais ira se colocar os perfis de 

aço para deslizamento da régua vibratória. 

 

2.3 Piso em concreto armado 

 Deverá ser utilizada armadura de aço soldado com espessura de aço de diâmetro 4,2mm e malha 

de 15x15cm com recobrimento nas emendas entre painéis de no mínimo uma malha (15cm). A armadura 

deverá estar posicionada a um terço da altura, abaixo da face superior do piso, sendo utilizado espaçador 

especifico para manter a malha em tal posição, não podendo a mesma ser levantada manualmente quando 

da concretagem do piso.  

 O piso será executado em concreto usinado, com espessura de 10cm com fck=200kgf/m² 

(20MPA). Posteriormente o piso será regoado com régua vibratória, desempenado e polido mecanicamente 

utilizando máquina adequada, com cura e selamento das juntas de dilatação com silicone específico para 

selar juntas de piso, de modo a deixar o mesmo liso, com a superfície plana e sem saliências, falhas ou 

rebarbas. 

 O corte das juntas de dilatação será executado com serra especial de disco diamantado, de modo a 

formar painéis com dimensões máximas de 500x500cm. O corte executado deverá ter profundidade de 

2,7cm, criando sobre este local um ponto fraco, onde irá incidir o fissuramento do concreto quando sofrer 

dilatação. 

 

3. PINTURA 

  

Será executado o preparo para a pintura no piso como o lixamento e a limpeza para a aplicação de 

uma demão de fundo preparador e duas demãos de tinta acrílica sendo aplicado manualmente, a cor será 

definida pela prefeitura municipal de Alpestre/RS. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

  

Será fornecido e instalado bancos de jardim com encosto ecológico com madeira plástica com 

1,50m de comprimento, com 03 apoios fixados no piso com parafusos e buchas. Nos locais definidos no 

projeto. Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60l, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em 

chapa de aço e pintura no processo eletrostático. 
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5. NIVELAMENTO DE BASE PARA GRADE  

 

Será executado um nivelamento em concreto para instalação de grade. O nivelamento em concreto 

seguirá uma cota de aproximadamente 12 cm, sendo executado sobreposto à base de concreto existente. 

 

6. GRADES E PORTÕES 

 

Inicialmente deverá ser instalado Blac de 15x15cm com chapa 2.65mm parafusada com parafusos 

¼’’ por 55 e Buchas de nylon 8mm para a fixação dos pilares em tubo 2.1/2'' x 1.20 x 2,00m de altura onde 

os pilares terão uma distancia media de 3,5m dependendo da distância do trecho a ser instalado a grade 

que será de Tubo 7/8''(22mmx0,90) x 1,50m de altura média com um espaçamento de 8cm, conforme 

desenho em anexo. Também serão instalados portões de abrir com fechaduras de cilindro e papagaio. 

Todas as grades deverão ser entregues pintadas. Também serão instalados portões de abrir com fechaduras 

de cilindro com grade   que será de Tubo 7/8''(22mmx0,90) x 1,50m de altura média com um espaçamento 

de 8cm, conforme desenho em anexo, devendo ser entregue pintado. 

 

Imagem de referência: 
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7. LIMPEZA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A edificação deverá ser entregue completamente limpa e em condições de aceitação pela 

fiscalização da obra. 

 

 

 

Alpestre RS, 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

______________________________ 

Daniel Ianssen 

Engenheiro Civil 

CREA RS: 134510-D 

 

 

 

______________________________ 

Valdir José Zasso 

Prefeito Municipal 

 


