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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: ADAPTAÇÃO do prédio da educação infantil na escola Municipal Santos Anjos  - 
Fechamento do Hall de entrada, substituição do piso interno, reforma da escada, construção de rampa 
de acessibilidade e pintura de muro.   

Área: 96,23 m²  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista- RS  

CNPJ: 94.704.061/0001-83     Tel: (54) 3360-3000 

1. OBJETIVO 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo descrever todos os serviços e materiais 
a serem utilizados na execução de uma rampa de acessibilidade, reforma\fechamento do hall de entrada 
da educação infantil na escola santos anjos, substituição do piso interno, reforma da escada e pintura 
de muro.  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  

A empresa contratada para realizar a obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos e no caso 
de divergências em relação aos mesmos, a empresa deverá pleitear e receber oficialmente o aceite das 
alterações a serem procedidas, sob pena de não serem reconhecidas e nem serem pagas pelo Município. 

O local a receber a reforma e implantação deverá ser devidamente sinalizado e isolado se 
necessário a fim de manter a integridade do fluxo de funcionários que frequentam o local. 

Considerando-se que os serviços de construção serão executados em áreas onde posteriormente 
terá um grande fluxo de pessoas, em especial de crianças, justifica-se tomar o devido cuidado para 
causar o mínimo de danos possível ao local, bem como com elementos que posteriormente possam vir 
a causar algum tipo de dano aos que frequentam o local. 

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo 
todas as exigências da ABNT.  

3. LOCAÇÃO DA OBRA 

O terreno será regularizado manualmente e deverá estar limpo para dar início a locação da obra.  

A locação planimétrica e altimétrica será feita obedecendo as medidas do projeto arquitetônico.  

O lançamento das medidas será sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos 
firmemente travados e pregados.  

Serão abertas valas com seção suficiente para execução da alvenaria de embasamento.  
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Após a conclusão das escavações, o fundo das valas deverá ser apiloado (compactado) 
manualmente com o uso de soquetes, para isto o fundo das valas deverá ser perfeitamente nivelado, a 
fim de se obter um plano de apoio adequado para a colocação da alvenaria de base.  

4. ALVENARIA DE EMBASAMENTO  

Afim de atingir os níveis necessários de projeto poderá será executada alvenaria de embasamento 
com tijolos maciços abaixo de todas as vigas de baldrame. O embasamento deverá obedecer às 
dimensões e os alinhamentos determinados no projeto. 

Caso seja executado os tijolos serão umedecidos e assentados com uma argamassa mista de 
cimento cal e areia grossa no traço 1:2:3 (cimento, areia e brita) em volume. 

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima 
de 1,5cm. Os tijolos serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, duros, isentos de fragmentos 
calcários ou outros corpos, arestas vivas e faces planas sem fendas. 

5. RAMPA DE ACESSO  

A Rampa de acesso terá seu início localizado ao lado do acesso de escadas já existente no local, 
dando acesso ao parquinho e ao refeitório, a mesma deverá ser executada em conformidade com o 
projeto, medidas apresentadas e a descrição presente neste memorial descritivo.  

A Rampa de acesso será alocada junto ao Hall de entrada do prédio da educação infantil, e terá 
como destinos, o parquinho da escola e a calçada próxima ao refeitório da escola. A mesma terá 
extensão aproximada de 35 metros lineares, com largura livre 1,50 m atendendo a especificação da 
NBR 9050, norma de acessibilidade; toda construção da rampa deverá seguir essa mesma norma, com 
inclinação de 8,33%  corrimão duplo em aço galvanizado nas alturas de 70cm e 90cm pintado com 
tinta óleo com proteção anti-ferrugem, em duas demãos de tinta,  para todos os aspectos observar 
especificações em projeto.  

Os níveis da rampa serão atingidos com alvenaria de embasamento em tijolos maciços e pilaretes 
de concreto armado. A rampa será preenchida com terra compactada manualmente com soquete em 
camadas não superiores a 30cm. 

Sobre o solo compactado e sobre as alvenarias de tijolos maciços que limitam a rampa será 
executado uma camada de 3cm de concreto 25 Mpa (traço 1:3:3, cimento, areia e brita), sobre o 
concreto será lançado uma malha de aço Q-196 de 5mm e sobre esta malha será lançado nova camada 
de concreto de 3cm de espessura. Serão utilizadas fôrmas de madeira serrada com 2,5cm de espessura 
que deverão ser molhadas durante a concretagem. 
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Antes da concretagem da rampa serão chumbados os pilaretes metálicos de 5cm de diâmetro, para 
apoio da cobertura e dos corrimãos. Os pilaretes serão pintados com tinta esmalte protegidos com 
fundo anti-corrosivo.  

A altura dos pilaretes terá 2,20m, os pilaretes serão soldados a estrutura de cobertura que também 
será metálica pintada em tinta esmalte, em arco de 18cm de flecha, com travamento horizontal e 
contraventamento semelhante a cobertura da rampa existente. 

Sobre esta estrutura metálica será fixada chapas de policarbonato alveolar na cor fume ou azul, 
conforme a direção escolar definir, de espessura 4mm. Deverá ser previsto um beiral de 20cm além da 
rampa. 

Toda a extensão da rampa nova será coberta, inclusive a que sai do hall de entrada. 

6. FECHAMETO VERTICAL DO HALL DE ENTRADA 

Piso hall de entrada: 

O hall de entrada (alpendre) da edificação que até então é aberto será fechado para melhor 
aproveitamento do espaço.  

Na escada que hoje existe será feita uma parede em alvenaria de tijolos maciços com 35 cm de 
altura e uma viga de travamento fixada na estrutura existente com 20cm de altura, composta por 4 
barras de 10mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm, serão utilizadas fôrmas de madeira serrada de 
2,5cm. Posteriormente a concretagem da viga que deve ser feita com concreto fck 15 Mpa o espaço 
ocupado pela escada será preenchido com brita ou pedregulho.   

Como atualmente este ambiente (hall de entrada) possui um desnível de 10cm em relação a parte 
interna da edificação será lançado uma camada de regularização de concreto com 15 Mpa sobre o piso 
existente. afim de deixar em um mesmo nível. 

Sobre o piso regularizado será executado novo revestimento cerâmico com uso de argamassa  AC 
II, a cerâmica utilizada deverá possuir dimensões mínimas de 45x45cm, ser antiderrapante e possuir 
PEI IV. A escolha da cerâmica deverá passar pela aprovação da direção escolar.  

Fechamento hall de entrada: 

          O hall de entrada, receberá um fechamento vertical em vidro temperado 8mm, conforme 
especificado em projeto. Será executado um peitoril de 40cm e 110cm cm em alvenaria conforme 
localização em planta, com contra-verga, essas paredes receberão revestimentos de chapisco (traço 
1:3), emboço/reboco (traço 1:2:8) e pintura acrílica sobre fundo selador de cor a ser definida pela 
direção escolar.  
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Sobre o peitoril será executado uma pingadeira de granito de 15cm de largura por 2cm de 
espessura, onde será instalado o fechamento em vidro temperado 8mm, nestes fechamentos de vidro 
serão instaladas duas janelas de correr de 2m de largura, a guarnição desses fechamentos será em 
alumínio. A altura do fechamento de vidro será até o encontro com a treliça metálica existente. 

A treliça metálica existente, por sua vez, será revestida interna e externamente com chapa 
metálica galvanizada que será pintada com fundo anti-corrosivo e tinta esmalte de cor de escolha da 
direção escolar. 

A porta existente que da acesso a parte interna no prédio será removida e aproveitada no 
fechamento em vidro, uma das folhas de vidro poderá ficar fixa. 

7. REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E RAMPA INTERNA  

Na parte interna da edificação existe um desnível que deverá ser vencido com a execução de 
uma rampa de 1m por 1,5m para vencer um desnível de 10 cm entre a entrada das salas de aula e o 
piso posterior ao hall de entrada. 

Essa rampa será executada com uso de fôrmas e concreto 15 Mpa e será revestida com piso 
cerâmico antiderrapante. Conforme indicado no projeto dois ambientes internos receberão novo piso 
cerâmico, conforme indica hachurra.  

O novo piso será assentado com uso de argamassa  AC II, a cerâmica utilizada deverá possuir 
dimensões mínimas de 45x45cm, ser antiderrapante e possuir PEI IV. A escolha da cerâmica deverá 
passar pela aprovação da direção escolar. 

8. READAPTAÇÃO DA ESCADA 

A escada existente possui degraus com alturas diferentes uns dos outros, além disso a mesma 
possui trincas e está oca em alguns pontos. Para correção a escada deverá ser parcialmente demolida e 
reconstituída com tijolos cerâmicos e concreto fck 15 Mpa com uso de fôrmas de madeira serrada de 
2,5cm de modo que a escada fique com espelhos de 18cm e base de 30cm.  

Após a cura do concreto a escada receberá revestimento cerâmico antiderrapante, o mesmo 
utilizado no hall de entrada que foi fechado. 

O corrimão da escada deverá ser substituído por novo corrimão, duplo metálico e pintado com 
tinta esmalte, que atenda o que prescreve a NBR 9050. 

9. PINTURA DO MURO 

O muro existente na frente do prédio do módulo infantil deverá passar por uma limpeza com 
jato de água, posteriormente, estando a superfície seca deverá receber uma demão de fundo selador 
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para tinta acrílica em toda sua extensão e então duas demãos de tinta acrílica de cor definida pela 
direção escolar. 

10. LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

                Após o término da obra, será feita uma limpeza geral da unidade, tomando muito 
cuidado nesse aspecto tendo em vista que o local da obra posteriormente terá grande fluxo de crianças 
e não poderá oferecer perigo aos mesmos. 

 

Nova Boa Vista-RS,  04 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 Daniel Thalheimer 
Prefeito Municipal 

Paula Roberta Castamann 
Engenheira Civil 

CREA RS/180440 


