
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA EMEF RODRIGUES ALVES 

 

ÁREA A AMPLIAR: 222.95 M² 

 

 

 

 

01.GENERALIDADES: É de total responsabilidade da empresa executante dos serviços 

o conhecimento dos projetos, detalhes construtivos, normas de trabalhos e impressos. 

Nenhuma alteração será permitida sem a previa autorização do autor do projeto. Os 

materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, obedecendo 

as especificações e Normas técnicas. 

  

02.LOCAÇÃO: A empresa vencedora procederá a aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e quaisquer outras indicações constantes no projeto com as 

reais condições encontradas no local. 

 

03.FUNDAÇÕES: Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora o 

dimensionamento das fundações. A empresa executante deverá apresentar o projeto de 

fundações e memorial descritivo antes do início da obra, juntamente com a ART de 

projeto. 

 

04. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:  O projeto estrutural, 

dimensionamento, memorial descritivo  e memorial de cálculo deverá ser apresentado 

pela empresa vencedora, antes do inicio dos serviços, juntamente com ART de projeto, 

para apreciação do responsável técnico Municipal. 

 

05.ALVENARIAS: Serão de blocos cerâmicos com a função de vedação.Os blocos 

deverão ser abundantemente molhados antes de suas colocações.Para assentamento 

deverá ser usado argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:5, deverão 

obedecer espessuras e alinhamentos de projeto. 

 

06.COBERTURA: A cobertura existente, assim como a estrutura de madeira, deverá ser 

removida, de maneira que não danifiquem as telhas. Estes materiais deverão ser 

entregue no depósito da Prefeitura Municipal. A nova estrutura do telhado será de 

madeira de primeira qualidade com resistência adequada ao peso da telha e será 

constituída de tesouras, terças e peças de apoio.As faces das terças devem ser 

coplanares ( mesmo plano) para que tenham contato uniforme e perpendicular com as 

peças. 

A vedação se fará com chapas de telhas de fibrocimento espessura 6mm sendo seu 

recobrimento longitudinal de 10cm no mínimo e deverão ser fixadas através de  

parafusos. 

Os algerozes e calhas serão de chapas galvanizadas nº 24 e terão proteção anti ferrugem. 

 



 

 

 

07. ESTRUTURA METÁLICA - CORRIMÃOS 

Na rampa de acesso ao segundo piso, será executado uma cobertura com telhas de 

aluzinc, ondulada. A estrutura da cobertura será metálica sendo composta por pilares em 

perfis metálicos nas dimensões de 2.25x40x75x40mm e 2.25x30x68x30  e cantoneiras 

de 3/8” x 1/8. As vigas e tesouras serão confeccionadas com metalon 20x30x2mm e 

20x20x1,5mm, com altura de 20cm. 

A rampa terá um corrimão de cada lado, onde o mesmo servirá como peça de fixação da 

grade de proteção lateral. Agrade será composta de ferro mecânico 3/8” ou metalon com 

as mesmas características, espaçado de 10cm. 

A circulação também será contemplada com grades de proteção com as mesmas 

características da rampa de acesso. 

 

 

08.FORROS:  As salas receberão forro de PVC, fixadas no madeiramento através de 

grampos. A área de acesso as salas receberá laje de concreto pre fabricado, assim com 

os beirais. 

 

09.PAVIMENTAÇÕES: 

Na Rampa; Será executado um piso podo tátil emborrachado antiderrapante sobre laje 

de concreto.  

Nas Salas; Será executado um contrapiso de concreto armado de 4cm de espessura 

sobre  o existente, após será regularizada com argamassa de cimento e areia, afim de 

receber o piso vinílico TP 30 x 30. 

Na circulação e banheiros será colocado piso cerâmico PEI5 classe A de cor a ser 

definida pela fiscalização . As peças serão assentes com argamassa ou cimento cola e 

rejuntadas com rejunte pronto. 

 

10.REVESTIMENTOS: Os revestimentos de paredes e beirais deverão apresentar 

parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados seguindo as 

seguintes especificações: 

Argamassa; o revestimento será constituído por chapisco, emboço e reboco.A camada 

de chapisco a ser aplicada sobre a superfície terá traço 1:4. O emboço somente será 

aplicado após a completa pega da argamassa na alvenaria, todo o emboço deverá ser 

executado após todas as canalizações e eletrodutos estarem embutidos, sendo que 

anteriormente a superfície deverá ser molhada. Após a secagem do emboço deverá ser 

colocado os marcos e peitoris para então executar o reboco. 

Nos banheiros será colocado azulejos decorado até a altura do teto. 

 

11.ESQUADRIAS: As janelas serão de ferro tipo basculantes, deverão obedecer as 

dimensões especificadas no projeto e serem iguais as existentes.As portas internas serão 

de madeira compensada do tipo semi oca e as externas de madeira maciça. 

 

12.FERRAGENS:As ferragens serão em latão com maçanetas cromadas do tipo 

alavanca. 

 

13. VIDROS: Os vidros serão do tipo liso espessura 3mm, semelhantes aos existentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.PINTURA: As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixadas e limpas 

antes de receber a pintura. As paredes externas receberão uma demão de selador acrílico 

e tantas demãos de tinta a base de PVA, quantas forem necessárias para um perfeito 

acabamento.As paredes internas receberão uma demão de selador acrílico e após duas 

demãos de tinta PVA. As esquadrias de ferro, grades e corrimãos receberão uma demão 

de fundo anti ferrugem e após pintura com tinta esmalte; as esquadrias de madeira 

internas serão pintadas com tinta a óleo. 

OBS: As cores serão definidas posteriormente com a fiscalização. 

 

15.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS: As instalações elétricas e 

hidrossanitárias serão executadas de acordo com o projeto, respectivo memorial e 

estarem de acordo com as Normas da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Margarida do Sul, 26 de janeiro de 2017. 
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Engº Civil CREA/RS 76.978 


