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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Rui Veloso Cordeiro 

END: Rua Maria Augusta Amorim Batista - Bairro Contingente 

DATA: 18/06/2021 

LOCAL: Brasilândia de Minas - MG 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 – INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

A área que receberá a construção e aterros deverá ser capinada, destocada e os 

resíduos acumulados e queimados. Quando o movimento de terra for mecanizado, a 
camada de detritos e entulhos da raspagem do terreno deverá ser levado para fora. 

 

 
TRABALHO EM TERRA  

 Serão adotados, para execução do movimento de terra; equipamentos mecânicos ou 

trabalho manual. O aterro interno entre baldrame deve ser bem compactado e com 

material de primeira qualidade. 
 

 – FUNDAÇÕES 

 

O tipo de fundação a ser executado será o que está determinado em projeto. A 

fundação será em blocos armados sobre estacas. Os blocos de transmissão de cabeça 

de estaca serão executados em concreto 1:2:4 (cimento, areia e brita) e armados 

conforme detalhe de armação de blocos de coroamento. As vigas de fundação 
(baldrames) serão executados em concreto 1:2:4 (cimento, areia e brita) com formas 

de tábua de pinho. Poderá ser usado seixo rolado na composição do traço, desde que 

o material seja testado em laboratório especializado.   

 

 - MURO 

 

Muro divisório com bloco de concreto revestido 14x19x39cm, e=15cm, altura 
h=2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:0, 5:8, inclusive sapata de concreto armado, Fck = 20 Mpa, incluindo 

chapéu de muro 
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– ESTRUTURA 

 
A execução de toda estrutura deve obedecer ao especificado no projeto de estrutura. 

Os pilares deverão ser executados em concreto no traço 1:2:4 (cimento, areia e brita) 

concreto vibrado, com formas de 1º- qualidade. As vigas de cobertura serão 

executadas  
em concreto armado no traço 1:2:4 com formas de primeira qualidade. As lajes de 

forro serão pré- fabricadas com tijolos de concreto ou cerâmicos, a revestir, 

executadas conforme especificação do fabricante. O capeamento será de no mínimo 
5,0cm. Serão armados no sentido indicado no projeto estrutural. A laje de ligação dos 

blocos será impermeabilizada. 

 

 

 

 – ALVENARIA  

 

As paredes internas serão de um tijolo (14x19x39) cerâmico, conforme projeto, 

assentes com argamassa 1:6 (cimento e areia), revestidas e pintadas com tinta 

acrílica. As paredes internas serão de 1 tijolos cerâmicos de 8 furos (10x20x30). 

Assentes com argamassa 1:6 (cimento e areia) revestidos emassados e pintadas com 
tinta acrílica. 

 

 – MADEIRAMENTO E COBERTURA 

 

Na estrutura do telhado podem ser usadas as seguintes espécies de madeira: peroba 

rosa, parajú ou macaranduba, jatobá, tatajuba, sem partes brancas, secas insentas de 

carunchos e brocas não ardidas, sem nós ou fendas. Todas as ligações das peças da 
tesoura, apesar de pregadas, não dispensarão a abertura de encaixes. O reforço da 

ligação pernas-pendural será feito com ferros chatos de 1.1/2x 1/4, comprimento 

0,40 e dois parafusos de 5/16, cabeça sextavada, comprimento 0,15 M. A cobertura 
será de barro tipo plan de primeira qualidade. 

 

  

 – ESQUADRIAS METÁLICAS 

As portas serão em alumínio adonisado L 30, completa, janelas em ferro, cantoneira 

ou metalão e as grades em ferro chato 1 ¼  ̈x 1 ¼ .̈ 

 

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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A distribuição de energia será feita através dos quadros de distribuição de luz e força.  

Os quadros de distribuição serão construído em caixa de chapa de ferro composto de 
disjuntores gerais e disjuntores parciais em número geral ao de circuitos de saída. A 

execução se dará de acordo com o projeto elétrico e ABNT.  

 

 

 

 – LUZ E FORÇA 

 
Todos os materiais deverão satisfazer as normas construtivas em vigas e serão de 

fabricação nacional, salvo quando for explicitamente indicada a procedência. Tubos 

eletrodutos serão de pvc rígido soldável classe B – 32MM (NBR 6150). Os fios e 

cabos com isolamento 450/750V BWF - anti-chama.  Os interruptores serão do tipo 
de embutir, fabricação ARBAME, linha silentoque, com base de baquelete cor 

marfim e acionamento por alavanca, 10A-250V. As tomadas serão do tipo universal, 

de embutir, fabricação ARBAME, linha silentoque, 10A-250V. As placas para 
interruptores, 

Tomadas, etc. linha silentoque nos tamanhos correspondentes `a sua finalidade. 

Arruelas e buchas serão de ferro galvanizado com rosca. Arames para guias será 

galvanizado nº- 14 AWG para enfiação dos circuitos de força e luz. As caixas serão 
em chapa de ferro estampadas BWG nº- 16 ou em alumínio fundido quando aparentes 

com os seguintes tamanhos: 3’’x3’’sextavadas, 4’’x2’’retangulares, 

4’’x4’’octogonais ou retangulares. As curvas a 90ºC terão as mesmas características 
dos eletrodutos e serão curvas longas. As luvas do mesmo padrão dos eletrodutos ou 

galvanizados. 

 

  
 – EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

 

As instalações mencionadas deverão ser executados por profissionais especializados 

competentes de acordo com a boa técnica com acabamento perfeitos. A fiação só 
deverá ser feita depois do acabamento de alvenaria (emboco e reboco). As ligações 

deverão ter um acabamento perfeito mecânica e eletricamente nas distribuições dos 

pontos de luz e caixas de passagem, a fita isolante poderá ser substituída por 
conectores apropriados não se dispondo, entretanto a soldagem dos mesmos. Antes da 

colocação dos aparelhos de iluminação, deverá ser feito teste de isolamento entre 

fase-terra. Só será permitido modificação no projeto, quando justificada sua 

necessidade ou solicitada pela fiscalização. O sistema de iluminação terá pontos de 
luz fluorescentes, os pontos de luz fluorescentes foram previstos para lâmpadas de 

40W/110V-branca fria, acondicionadas sempre em um número par (2x40W ) em 
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luminárias com reatores duplos de alto fator de potência ,110V, partida rápida. As 

luminárias tanto para lâmpadas fluorescentes como para lâmpadas incandescentes 
serão determinado pelos arquitetos. Quando a instalação for embutida serão usadas 

caixas de passagem em ferro esmaltado, e quando aparentes ou no interior de forros e 

rebaixos, conduletes em alumínio fundido. As distribuição aos pontos de luz e 

tomadas será em 110V.    
 

– REVESTIMENTO 

 
 As paredes a serem rebocadas receberão uma camada de chapisco no traço 1:3 (areia 

e cimento) e posteriormente revestimento tipo reboco paulista no traço 1:3/10 (1 parte 

de cimento para 10 partes de argamassa 1:3 cal e areia) ou 1:6 (cimento e areia lavada 

comum), sarrafeadas e desempenada a feltro.  
 

  

– PISOS E RODAPÉS 

 

O piso interno terá como base uma camada de 0,06cm de lastro de concreto traço 1:8 

(cimento e cascalho) ou traço 1:3:5 (cimento, areia e brita). O acabamento do piso 

será em cerâmica. O rodapé será executado com o mesmo material.     
 

  

 – PINTURA 

 

As paredes internas, externas e teto não serão emassadas, mas lixadas posteriormente 

pintadas com tinta acrílica no mínimo duas demão. Usar mão de obra especializada.   

As tintas a serem usadas na execução dos serviços deverão ser de primeira qualidade.  
 

 

Obs: Todo material a ser aplicado na obra passará pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal e deverá ser de 1ª qualidade, podendo o técnico da 

prefeitura reprovar material que não atenda de forma satisfatória a obra mesmo 

não estando nas especificações dos materiais acima.  

 

 

 

 

João Evangelista de Matos Nunes 
Engº Civil Crea-MG:61.277/D 
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