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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1.  DADOS GERAIS: 

1.1. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

1.2. Obra: PARADA DE ÔNIBUS 

1.3. Local: Rua Genuir Sufredini, Centro, Estação / RS. 

1.4. Área de construção: 72,00 m
2
. 

1.5. Generalidades: 

  Este memorial descritivo refere-se ao projeto de construção de uma parada de 

ônibus em estrutura metálica, descrevendo os serviços necessários e fornecendo as instruções de 

como executá-los, bem como as Normas Técnicas a serem obedecidas.  Em caso de divergência 

entre os desenhos e as especificações prevalecerá o que a supervisão de engenharia decidir.   

 

2.  SERVIÇOS PRELIMINARES: 

  O terreno após limpo, será regularizado na cota de assentamento de piso.  A 

locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao alinhamento da rua 

existente. 

   

3.  FUNDAÇÕES: 

Serão executadas as escavações necessárias até o solo apresentar uma resistência 

mínima de 1,5 kgf/cm², deverá ser executadas as fundações com sapata 1,00x1,00m e 

profundidade mínima de 1,50m, e com chumbador metálico para posterior fixação da estrutura 

metálica.   

 

4. PAVIMENTAÇÃO: 

  O Piso será em concreto fck 25 Mpa, com espessura de 12cm, desempenado, de 

dimensão 3,00m x 12,00m. 

  - O cimento a ser empregado deverá ser de uma só marca e os agregados de uma 

única procedência, para evitar quaisquer variações na coloração ou textura; 

- As interrupções de concretagem deverão obedecer a um planejamento pré-estabelecido, a fim de 

que as emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico. 

- As eventuais falhas na superfície do concreto serão aparadas com argamassa de cimento e areia, 

procurando manter a mesma coloração e textura. 

 A pintura do piso será tinta própria para piso, cor cinza.  
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5.  ESTRUTURA DA COBERTURA: 

  Os pilares serão metálicos, em treliça metálica perfil 100x40x2,25mm e 

92x30x2,00mm, dimensão 0,50 de largura e 3,70m de altura. A estrutura do telhado também será 

metálica em ferro. Os perfis das tesouras metálicas serão de (100x40x2,25mm) perfil externo, 

(92x30x2,25mm) perfil interno, (75x40x2mm) perfil enrijecido - terças. Não será permitida 

nenhuma falha de solda e fixação nas estruturas. A estrutura deverá receber tinta epóxi em 2 

demãos, incluso fundo zarcão.  

A cobertura será executada com telhas modelo aluzinco ondulada 0,50mm, 

cor natual.  

 

6.   FECHAMENTO LATERAL 

  O fechamento lateral será em telha ondulada translúcida de polipropileno 

0,75x1,10mm, fixados em terças metálicas (75x40x2mm), e vidro temperado incolor 10mm, 

incluso sistema de fixação.    

 

7. ENTREGA DA OBRA E LIMPEZA GERAL: 

  A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de 

construções e todas as instalações testadas e aprovadas. 

                                                                                                           Estação, outubro de 2019. 
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