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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Serviços de fibragem interna no local dos reservatórios superiores na E.M.E.F. LUÍS 

Cláudio Magnante. 

Descrição: Serviços de fibragem interna no local dos reservatórios superiores para fins de 

proteção contra infiltração na escola. 

Endereço: Av. Arco Íris, nº 784, Balneário Arco-Íris - Capão da Canoa/RS. 

 

O presente memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos 

construtivos a serem empregados para a execução. 

            Os serviços consistem em executar a fibragem sobre a superfície da laje na base dos reservatórios 

com abrangência das paredes laterais (platibandas) conforme projeto, para fins de proteção contra o acúmulo 

e infiltração das águas das chuvas.  

A justificativa para a realização dos serviços faz-se devido à necessidade de se evitar as constantes 

infiltrações ocasionadas pela ação das chuvas, cuja impermeabilização se mostra desgastada e deficiente por 

inúmeras fissuras na laje e pela falta de reboco nas platibandas, e pela escassa vida útil proporcionada pela 

impermeabilização com pintura asfáltica. Identifica-se no local o desgaste do material impermeabilizante pelo 

término da sua vida útil, e os serviços visam ao restabelecimento da impermeabilização com vida útil 

prolongada. Portanto, os serviços visam ao restabelecimento da impermeabilização sobre o contrapiso da laje 

de concreto da base dos reservatórios e platibanda. Justificam-se, também, os serviços, o risco que as 

infiltrações representam para a rede elétrica disposta no interior da laje.  

Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços.  

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações apresentadas, 

sobretudo, deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que serão realizados. 

 Caberá ao executante um exame detalhado do local, verificando todas as dificuldades dos serviços. 

            Serão da competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 

mal executados ou errados por sua culpa. 

 
Local dos serviços:  
 

A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços.  Todos os 

serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, necessários para a realização 

dos serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 
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O local onde estiverem sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado. 

 
Disposições Preliminares: 

Para a execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim 

como os detalhes aqui mencionados e não constantes de projetos, serão interpretados como fazendo parte 

integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 

consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da 

equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações apresentadas, 

sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que serão realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços para verificar todas as dificuldades. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 

mal executados ou errados por sua culpa. 

 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 

         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir 
e os projetos, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo 
Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Capão da Canoa. 
 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, fornecida 

pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 
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 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável técnico 

da empresa, que deverá fazer referência, também, aos serviços específicos da rede de gás GLP que 

envolverá o teste de estanqueidade da tubulação de gás e a emissão do laudo de estanqueidade, 

sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a Prefeitura 

Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação do modelo rascunho da ART ou 

da RRT).  

 

2. SERVIÇOS NO ABRIGO DOS RESERVATÓRIOS ACIMA DA ESCADARIA   

 

2.1. SERVIÇOS NA PLATIBANDA, BASE DOS RESERVATÓRIOS E DE FUNILARIA 

 

 Por se tratar de trabalhos que envolvem altura, os serviços deverão ser realizados utilizando-se 

andaime para fins de segurança na execução dos serviços; 

 Para a segurança dos operários devem ser utilizados todos os EPI’s inerentes para trabalhos em 

altura segundo as Normas Regulamentadoras; 

 Utilizar tábuas de 30 cm apoiadas sobre as telhas para evitar danos ou fissuras nas telhas da 

cobertura;  

 Inicialmente deverá ser removido o telhado e madeiramento no local, a fim de possibilitar os serviços; 

 Ao final dos serviços não será reinstalado o telhado para cobrir os reservatórios, restando a fibragem 

para a proteção e impermeabilização no local; 

 Conforme projeto, no local que abriga os reservatórios será executado, em todo o contorno, no 

encontro coincidente do telhado com a alvenaria da platibanda do abrigo dos reservatórios, deve ser 

fornecida e instalada algeroz/calha confeccionada em chapa de alumínio corte 25 cm, incluídas as 

devidas dobras na chapa e fixadas de forma adequada, elevando-se em parte da face lateral da 

platibanda para evitar infiltração, e sobre as telhas, moldando-se a chapa de alumínio conforme as 

ondas das telhas (Figura 01); 

 
Figura 01: Detalhe do local para instalação da algeroz 
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 Deverá ser executada a vedação com selante junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa 

de alumínio a fim de eliminar a infiltração e umidade junto à parede; 

 Para a algeroz e calhas, todos os pontos de fixação da chapa e emendas com transpasse deverão 

ser devidamente vedados com material vedante antimofo e antifungo para maior durabilidade devido 

ao intemperismo utilizando-se mastique poliuretano para evitar as infiltrações pela ação das chuvas 

nesses pontos;  

 Para possibilitar os serviços, os reservatórios e instalação deverão ser removidos momentaneamente, 

assim como as conexões de abastecimento de água, refazendo-se a reinstalação e conexões ao final 

dos serviços (Figura 02); 

 
Figura 02: Detalhe das instalações 

 
 

 Instalar junto à base dos reservatórios tubulação “ladrão” de PVC DN 50 mm CL 15 em 2 locais 

distintos, para que ocorra o escoamento da água que será captada na base dos reservatórios; 

 Para apoiar os reservatórios, evitando-se danos na base, dispor de placas de poliestireno com 

espessura aproximada de 15,00 mm;    

 Para manter a pressão ideal na rede de abastecimento, antes de abastecer os reservatórios, deverá 

ser instalado em cada um dos 02 reservatórios elevados 01 (um) conjunto de válvula alternadora de 

pressão que garante a utilização da maior pressão disponível no sistema, composta de válvula de 

1.1/2” x 2” x ¾” com parte interna em Aço Inoxidável AISI 304, Plásticos de Engenharia e Elastômeros 

para temperatura máxima de 45 ºC, mangueira flexível de ¾”, nípel redutor de 1.1/2” x 1” e adaptador 

para haste boia de ¾”; 

 Instalar novas torneiras boias nos reservatórios haja vista que as peças são antigas, com oxidação 

nas hastes e próximas do término da vida útil;  

 As faces das paredes externas, internas e fundo da laje deverão ser limpos previamente com o uso 

de jato de alta pressão de ar e água. O serviço deverá ser executado com cuidado para evitar danos 

no local; 
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 Após a limpeza das plaquetas nas faces externas da platibanda, proceder novo rejuntamento com 

cimento e areia fina com a finalidade de evitar a umidade para o interior da platibanda e escadaria;  

 Para a remoção de resíduos aderidos à laje, deverão ser utilizadas escovas e espátulas de aço; 

 Deverá ser executada a raspagem e remoção das partículas e partes soltas para fins de 

regularização das paredes da platibanda pelas faces internas; 

 A raspagem tem a finalidade de eliminar a umidade e possível presença de vegetais no local para 

possibilitar o preparo da base para a nova “impermeabilização”; 

 A limpeza deverá ocorrer na laje de base de apoio dos reservatórios, nas faces laterais internas e 

parte superior das paredes (platibanda), para possibilitar a perfeita impermeabilização da laje e 

paredes mediante fibragem; 

 Previamente aos serviços de fibragem para impermeabilizar a base de apoio dos reservatórios, face 

interna e face superior da platibanda, deverão ser realizados os serviços de chapisco, emboço e de 

reboco, aguardando-se a respectiva cura da argamassa; 

 Para a regularização da base executar a inclinação para conduzir o escoamento para os dutos;   

 Os reparos na base serão executados mediante regularização da superfície com o uso de argamassa 

regular CA-AR 1:4+20% CI, a fim de tornar a superfície lisa para as intervenções e apoio dos 

reservatórios. 

 
2.2. SERVIÇOS DE FIBRAGEM 

 
 Previamente aos serviços de fibragem, a superfície da laje deverá estar limpa e isenta de qualquer 

resíduo que prejudique a aderência e isolamento da superfície; 

 Os serviços são necessários para restabelecer a impermeabilização que está deficiente sobre a laje, 

e tem a finalidade de eliminar a infiltração e umidade abaixo da laje e junto às paredes de proteção, 

constatadas durante a ocorrência de chuvas mais intensas e prolongadas; 

 A execução com fibra de vidro permitirá a proteção por membrana para fins de impermeabilização 

própria para lajes de cobertura expostas ao intemperismo; 

 Para a proteção da base de apoio do reservatório e das faces laterais será utilizada a fibra de vidro 

moldada in loco, assim como ocorre a fibragem em reservatórios de água potável ou paredes de 

piscinas; 

 Sobre a laje, nas faces laterais internas e face superior da platibanda será moldada uma manta de 

fibra de vidro com resina a base d’água específica, a fim de impedir a absorção de água pela 

superfície e evitar os problemas de umidade que vem ocorrendo; 

 O serviço para impermeabilizar as superfícies será o de fibragem com fibra de vidro, incluindo de uma 

a duas demãos de gel branco ou cinza isofitálico; 

 Serão executadas de duas a três demãos de fibra até a moldagem de uma superfície lisa, sem 

qualquer rugosidade ou trincas e extremamente lisa ao final dos procedimentos;  

 A aplicação para a moldagem da fibra deverá ocorrer em dias de tempo seco e sem umidade; 

 A moldagem deverá ocorrer em toda a superfície da laje e nas paredes laterais de proteção 

(platibanda) em toda a sua extensão, incluindo-se a face superior da superfície da platibanda, 

estendendo-se pela face externa da platibanda em cerca de 5,00 cm;  

 Especial cuidado para execução deverá ser dispensado à proteção junto à borda da seção de 

escoamento das águas, a fim de evitar a infiltração de água entre a superfície da laje e as bordas da 

seção de escoamento, bem como nos bocais dos dutos de escoamento (Figura 03). 
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Figura 03: Detalhe da fibragem sobre a superfície 

 
 

3. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL 
 

 A empresa deverá manter o local das obras permanentemente limpo e organizado, com todos os 

materiais e equipamentos necessários à execução da obra depositados em local adequado, facilitando 

a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da edificação que abriga a escola; 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 

transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela limpeza final e durante a obra em 

toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e sem 

vestígios de obra em toda a área de intervenção, sendo entregue limpa e em perfeito estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.   

 
OBSERVAÇÕES: 
 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de 

obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Todo o serviço envolvendo quebra ou demolição deverá ser executado com extremo cuidado a fim de 

minimizar a vibração em paredes da estrutura; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 

certificados pelo INMETRO; 

 As tubulações de PVC que serão utilizadas deverão ser da marca TIGRE, AMANCO ou qualidade 

similar. 

 
DOS SERVIÇOS: 
 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua proposta; 
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 Os serviços devem ser realizados considerando o memorial descritivo com o maior rigor, a planilha 

orçamentária e projetos; 

 Deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis 

e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos 

e procedimentos adequados, bem como E.P.I.’s apropriados. 

 
DOS COMPLEMENTOS: 
 
A empresa deverá manter o local dos serviços sinalizado durante todo o período de execução. 

             A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado, inexistindo manchas de tintas aderidas em 

pisos, paredes ou esquadrias. 

Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de funcionamento e segurança. 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços 

executados.  

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados 

pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo para conclusão desta obra é de no máximo 60 dias. 

 
 

Capão da Canoa, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 
Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 


