PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM
PISO EM CONCRETO POLIDO COM COBERTURA METÁLICA E
SANITÁRIOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRIANÇA FELIZ

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar a descrição dos
materiais e técnicas para a construção de uma área de recreação coberta com piso em
concreto polido e cobertura metálica na EMEI Criança Feliz.
Área total construída: 95,00 m² e passarela de 30,86m²
Nome do Proprietário – Município de Catuípe/RS
Localização – Rua Luis Schiavo, 22 – Bairro Santa Rosa
Catuípe - RS

O PROJETO.
Descrição:
A construção em piso de concreto polido com cobertura metálica constitui-se de
um pavimento sendo destinado ao uso escolar.
Pavimento
Área de recreação coberta
Passarela

Área Total Construída
95,00m²
30,86 m²

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.
Projetos
A obra será executada rigorosamente de acordo com o projeto aprovado pelas
seções competentes da Prefeitura Municipal de Catuípe e estabelecido nos projetos
complementares:
•

Projeto arquitetônico;

•

Projeto de fundações;

•

Projeto estrutural;

•

Projeto de instalações hidrossanitárias;

•

Projeto de instalações elétricas;
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SERVIÇOS PRELIMINARES:
- A empresa executora deverá antes do início da obra fornecer a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) pela execução da obra;
- Para a liberação dos Laudos nas etapas da obra, deverá ser apresentada: Relação
com o nome e o correspondente numero da série da CTPS dos empregados designados
para a obra, assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e contador
(2 vias); 2 cópias do relatório de empregados da GFIT completa, do mês anterior, com o
comprovante de pagamento.
- O diário de obras deverá estar sempre junto à obra, para fiscalização e terá assinaturas
do Eng. Executor e responsável pela empresa.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA:
A limpeza da área destinada à implantação da obra , que compreenderá os
serviços de capina, remoção, que poderá ser feita manual ou mecanicamente. A
limpeza será feita de tal modo que a área fique completamente livre de tocos, raízes e
entulhos. Periodicamente deverá ser feita nova limpeza, sendo procedida a remoção
de todo o entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos de construção.
As placas indicativas da obra e do autor do projeto, serão colocadas no acesso
principal do terreno, juntamente com as demais exigidas pelo CREA.
Em local definido pelo construtor, serão construídos os barracões necessários
ao atendimento geral da obra, com previsão para depósitos de materiais, sanitários,
abrigos, etc.
As ligações provisórias de água e luz, necessárias à instalação do canteiro de
obra, serão providenciadas junto às concessionárias locais.

INFRAESTRUTURA
ESTACAS: Serão executadas micro-estacas com diâmetro de 25cm, nos locais
indicados em planta. Primeiramente deverá ser procedida a perfuração das estacas até
a profundidade de 3,0m. A perfuração deverá ser realizada por broca helicoidal
mecânica, tomando-se todos os cuidados necessários para garantir à perfuração o
alinhamento vertical adequado. Após a perfuração, deverá ser procedida a colocação da
armadura, a qual é composta por quatro barras de aço Ø3/8” com comprimento de 1,5m,
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amarradas por estribos circulares em aço CA60 Ø5,0mm, dispostos a cada 15cm. As
barras de aço Ø3/8” deverão ser colocadas de modo a ficarem 15cm acima do nível da
cabeça da estaca a fim de engastar dentro do bloco de fundação. As pontas das barras
deverão ser dobradas em forma de gancho a fim de melhorar a ancoragem dentro do
bloco. As estacas serão executadas em concreto com resistência característica de
20MPa e armados conforme projeto estrutural em anexo;
BLOCO DE FUNDAÇÃO: Junto à cabeça das estacas deverão ser executados blocos
de coroamento. Os blocos serão executados em concreto (Fck de 20MPa), com
dimensões de acordo.
VIGAS DE FUNDAÇÃO: Conforme projeto de fundações, todas as paredes serão
levantadas sobre alicerce, o qual será composto por uma viga em concreto, nas
dimensões de 20x30cm, armada com 4,0barras de aço CA50Ø3/8” e estribos Ø5,0mm
espaçados a cada 15cm. A viga de fundação também deverá ser executada em todo o
perímetro do piso em concreto.

SUPRAESTRUTURA
PILARES: Serão executados um total de 6 pilares metálicos, conforme especificado em
projeto anexo;.
VIGAS: Serão metálicas, treliçadas, conforme projeto em anexo.
VIGAS E LAJE EM CONCRETO: para a área construídas dos sanitários será executada
viga de cintamento em concreto armado e laje pré-moldada em concreto.
As sapatas e vigas de fundação acompanharão o projeto estrutural e seu detalhamento.
As vigas superiores serão executadas em concreto armado, com dimensões de 15x25
cm, armada com 4,0 barras de aço CA50Ø3/8” e estribos Ø5,0mm espaçados a cada
15cm. O concreto deverá ter resistência característica de 20 MPa.
A laje será pré-fabricada com vigotas em concreto armado e tavelas cerâmicas.
A laje deverá receber cobertura de concreto afim de ter espessura final de 10 cm. A laje
deve receber malha de aço de 5mm com 15cm de espaçamento e transpasse de 50 cm
na junções entre painéis. O concreto para recobrimento deve ter FcK de 20 MPa

COBERTURA: Serão executadas quatro tesouras metálicas treliçadas, em meia-água,
conforme projeto em anexo. O terçamento será executado em perfil U metálico
enrijecido, com espessura de 2,65mm. A cobertura será executada com telha de aluzinco
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trapezoidal, do modelo sanduiche, com preenchimento em poliuretano expandido de
3cm de espessura. Pintada na cor branca nas duas faces.

PISOS: Na quadra de esportes, depois de nivelado e compactado o solo, deverá ser
colocado uma camada de 5cm de pedra brita nº 1, após executar um piso em concreto
armado com 10cm de espessura. No concreto deverá ser colocado malha de aço de
barras de 5mm² de espessura, com espaçamento de 15cm entre as barras. Na área
Da passarela executar um piso em concreto com 10cm de espessura, desempenado
e polido mecanicamente.
No piso dos sanitários, após o solo compactado, deverá ser colocado 3cm de
pedra brita nº 1; execução de contrapiso de 5m de concreto e assentamento de
porcelanato acetinado (modelo a ser definida pela fiscalização da obra) medindo
60x60cm, tipo PEI - V com argamassa colante.

PASSARELA: Será construída uma passarela de ligação entre o prédio existente da
escola e a nova área coberta a ser construída.
A passarela será em estrutura metálica, de acordo com detalhamento do projeto
arquitetônico. A telha a ser utilizada será de policarbonato transparente de 6mm de
espessura.
A área da cobertura da passarela que fizer divisa com o prédio existente deverá receber
calha de chapa galvanizada com condutor de descida de 100mm.
Parte da passarela, sob a rampa de acesso a escola, a estrutura será em meio arco,
fixado na parede em alvenaria da área existente.
Os pilares deverão ser chumbados em sapatas de concreto de 30x30x30 cm.
O piso da passarela será de concreto polido com pintura de tinta para piso, em cor a
ser escolhida pela Fiscalização.

REVESTIMENTOS: Nas paredes externas dos sanitários deverá ser feito chapisco em
parede com traço (1:4) de 0,5cm, emboço de 2cm e reboco de massa fina com
espessura de 0,5cm. Atentando sempre para a qualidade da argamassa e para estar
no prumo o revestimento.
Nas paredes internas será colocado revestimento cerâmico até o teto, com argamassa
colante.
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PINTURA: As paredes com revestimento em argamassa receberão uma demão de
selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica. As cores serão definidas pela
fiscalização da obra.

ESQUADRIAS: As esquadrias deverão obedecer às dimensões especificadas no
projeto arquitetônico. As janelas externas serão de alumínio natural tipo basculante.
As portas serão de alumínio de abrir. Todas deverão apresentar um perfeito
acabamento no prumo, nível e esquadro.
VIDRO: Serão do tipo martelado, com 4mm de espessura.

ELÉTRICO: O projeto é rede de baixa tensão, o CD será de embutir. Os disjuntores a
serem usados deverão ser do tipo termomagnético, com corrente nominal estipulado
no projeto elétrico, de acordo com o quadro de cargas
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação
de produto. Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais:
10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras, serão do tipo simples e
duplo. Os eletrodutos serão de PVC rígido anti-chama, rosqueáveis e fixos às caixas,
os eletrodutos sem indicações de bitola serão considerados de ¾”.
Serão utilizados condutores de cobre com isolamento termoplástico do tipo antichama, deve atentar para que as caixas de inspeção fiquem no máximo 20m de
distância uma das outra; deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores
prevista na NBR- 5410, para indicação dos cabos. A bitola mínima a ser utilizada será
de 2,5mm² e a máxima de 6mm². A potência de cada lâmpada está indicada no projeto,
os reatores das lâmpadas fluorescentes devem ser de partida rápida.
As instalações executadas na estrutura metálica da cobertura deverão ser
exeternas, utilizando eletrodutos de PVC na cor branca, de espessura de ¾”.
Devem ser observados as seguintes normas técnicas:
NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
NBR-5413 – Iluminância de Interiores
RIC-BT – Regulamento de Instalações Consumidoras CEEE – Fornecimento
em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea
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HIDROSSANITÁRIO: A alimentação de água potável vem de rede já existente, o
diâmetro da coluna foi calculado levando-se em consideração as perdas de carga,
vazão de cada aparelho e possibilidade de uso simultâneo. Toda tubulação de água
fria de consumo será executada em PVC Classe A.
Na parte de esgoto sanitário, as pias serão ligadas as caixas sifonadas
através de tubos de PVC Ø 50mm, o efluente dos esgotos sanitários serão
encaminhados para tratamento através de fossa séptica e sumidouro, conforme projeto
hidrossanitário.
Devem ser observados as seguintes normas técnicas:
NBR-5626/98 – Instalação Predial de Agua Fria
NBR-8160/99 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução

LOUÇAS E METAIS: A instalação e modelo dos equipamentos utilizados nos
sanitários deverá acompanhar os detalhamentos constantes nos projetos. Respeitando
as medidas de instalação e tipologia de cada aparelho ou material, para facilitar o uso.

PASSEIOS
Os passeios envoltos a construção serão construídos com blocos intertravados de
concreto do tipo Holandês com 6 cm de espessura. O nível acabado dos passeios
deverá ficar 5cm mais baixo que o nível acabado do piso da construção.
Para execução dos passeios deve-se colocar os cordões em concreto delimitando os
espaços em que serão assentados os blocos de concreto. A medida interna do passeio
deve ser de 1,0m. Os cordões obedecerão o alinhamento e esquadro da construção e
deve-se garantir o perfeito alinhamento vertical.
Após a colocação dos cordões de concreto deve-se realizar a compactação do solo
que receberá os blocos, garantindo que a base para os blocos não apresente
posteriores movimentações e esteja perfeitamente nivelada.
Os blocos serão assentados sobre camada de pó-de-pedra de 5cm de espessura.
Deve-se garantir que esta camada seja perfeitamente nivelada.
Depois de assentados os blocos em toda área de passeios deve-se passar placa
vibratória para
Após deve espalhar areia grossa e novamente passar a placa vibratória sobre o
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passeio para completo preenchimento das juntas.
A limpeza da areia deve ser realizada apenas após 7 dias.
LIMPEZA DA OBRA: A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservação. Todo entulho deverá ser removido do terreno e dado destino apropriado.
Serão lavados convenientemente os pisos bem como revestimentos, vidros, ferragens
e metais.
Obs.: Todos os detalhes omissos neste memorial descritivo ficam subordinados aos
respectivos projetos, especificado em comum acordo entre proprietário e o
responsável técnico do projeto.

DECLARAÇÕES FINAIS
- A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e
das Concessionárias locais.
- O construtor tem ciência das exigências do Caderno de Orientações, mais
precisamente, das exigências em Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir
tais instruções.
- Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os
projetos, orçamento, cronograma, memorial, e diário de obra.
- Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais
substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência ao
Responsável Técnico pela Fiscalização, devendo os produtos apresentar desempenho
técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas
Brasileiras.
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 DIAS
PRAZO GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 ANOS
Catuípe/RS, Março de 2018.

MATIAS SAUSEN FEIL
Engenheiro Civil
CREA 124.154
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