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PAVILHÃO ÁREA INDUSTRIAL – PAIAL SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

                                   TALITON SCHUH GOTTEMS 

 



OBRA: Conclusão da estrutura, através de execução de concreto moldado in 

loco, execução de todas as alvenarias previstas em projeto e revestimento em 

chapisco e emboço em toda parte externa da edificação. 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 800,00 m² 

LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL DE PAIAL - SC 

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PAIAL - SC 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TALITON SCHUH GOTTEMS 

                                       

 

Este memorial visa complementar o projeto arquitetônico em questão e tem por 

finalidade fornecer informações necessárias para execução do mesmo, sendo objeto 

de descrição Conclusão da estrutura, através de execução de concreto 

moldado in loco, execução de todas as alvenarias previstas em projeto e 

revestimento em chapisco e emboço em toda parte externa da edificação. A 

parte existente, descrita no projeto como ESCRITÓRIO, não será alterada. 

 O autor do projeto arquitetônico deverá ser consultado no caso de alterações 

feitas no projeto ou execução da edificação. Juntamente com o projeto arquitetônico 

deverão ser observados os projetos complementares e seus respectivos memoriais 

descritivos, bem como suas respectivas especificações e quantitativos. 

 

01) Fundações 

Execução de vigas de baldrame abaixo de todas as paredes em alvenaria do 

projeto (fechamento externo do barracão e também banheiros). Além disso, executar 

sapatas na região dos banheiros. 

O projeto/dimensionamento/responsabilidade técnica fica a cargo da empresa que 

fornecer o serviço. 

Todas as vigas de baldrame deverão ser impermeabilizadas com 

impermeabilizante de tinta asfáltica, duas demãos, em todo o topo e 15 cm em cada 

lateral.  

 

02) Estruturas 

Serão executadas vigas de respaldo, pilares e laje na área dos banheiros. O 

projeto/dimensionamento/responsabilidade técnica fica a cargo da empresa que 

fornecer o serviço. 



 

03) Paredes/Alvenarias 

Serão executadas todas as paredes e oitões previstos no projeto arquitetônico, 

em tijolos cerâmicos furados com argamassa nas juntas verticais e horizontais. A 

largura mínima da parede será de 11,5 cm antes de receber os revestimentos. 

Nos vãos de esquadrias, serão executadas vergas e contravergas em concreto 

armado, com transpasses, respeitando o projeto arquitetônico e as boas práticas 

para este serviço. 

Deverão ser respeitados todos os vãos conforme previstos em projeto. 

 

04) Revestimento Externo 

Externamente, em todas as paredes e oitões será realizada aplicação de chapisco 

e posterior emboco, ambos com argamassa, respeitas as boas práticas de 

execução e as espessuras. 

 

Todos os serviços que não estiverem de acordo com as boas práticas, não sigam 

a espessura, alinhamento, esquadro, níveis e demais instruções previstas em 

normas serão glosados até adequação. 
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