
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Secretaria Municipal de Obras e Viação

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Cep 98.170-000 

Fone 3272 7536 -Fax-3272 1401

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

IVA CHIAPETTA CARDOSO

LOCAL: RUA  ALBERY  RODRIGUES  DE  CARVALHO,  nº  20,

BAIRRO CHIAPETTA

MUNICÍPIO: TUPANCIRETÃ / RS

ETAPA 1 – AMPLIAÇÃO – Construção parcial de duas salas de aula,

sala de professores e circulação

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - 

1. Serviços iniciais

2. Fundações

3. Paredes e supraestrutura

4. Cobertura e rufos

5. Revestimento das superfícies (emboço/maça única)

6. Pisos (contrapiso)

7. Instalação elétrica (caixas e eletrodutos)

8. Serviços diversos (limpeza final da obra)
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PARA AMPLIAÇÃO

O presente  memorial  descritivo  tem por  finalidade  descrever  e  especificar

quais  os  materiais,  onde  e  como  serão  empregados  na Ampliação  da  Escola

Municipal de Ensino Fundamental Iva Chiapetta Cardoso, localizada Rua Albery

Rodrigues de Carvalho, no 20, Bairro Chiapetta.

A escola possui 296,66 m². Será ampliada em 153,63 m², totalizando 450,29

m² de área construída, em apenas 1 pavimento.

O prédio será ampliado conforme as especificações técnicas e projeto  em

anexo.

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Preparo do Local

A  limpeza  do  terreno,  entre  outros  serviços  que  se  fizerem  necessários,

deverá constar de capina, destocamento e roçado.

1.2. Locação da obra

Consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com as plantas.

Cuidados  especiais  serão  tomados  para  garantir  que  o  piso  acabado  da

ampliação fique no mesmo nível das instalações existentes.

2. FUNDAÇÕES

A execução de fundações seguirá rigorosamente o projeto, e a especificação

e norma da ABNT – NBR 6122. Qualquer modificação que se faça necessária nas

fundações só poderá ser executada após a autorização do responsável técnico pelo

projeto.
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Somente após a aceitação, pela fiscalização, das fundações executadas, os

serviços subsequentes poderão iniciar.

2.1. Escavação manual de valas

Conforme projeto estrutural das fundações. As valas deverão ser abertas até

atingirem  terreno  com  resistência  adequada  à  carga  prevista,  sendo  seu  fundo

perfeitamente nivelado.

As valas  terão,  no mínimo,  50 cm de profundidade por  40 cm de largura

compactado o fundo da vala antes de colocar o concreto ciclópico.

2.2. Sapata corrida

Concreto ciclópico 40x50 cm traço do concreto de enchimento 1:3:6 + 40% de

pedra  de  mão  e  Fck  15MPa.  Nos  terrenos  que  apresentarem inclinações  mais

acentuadas, serão executadas as sapatas em degraus, perfeitamente horizontais.

2.3. Alvenaria de Embasamento

Será executada uma alvenaria de embasamento visando o nivelamento das

fundações.

A alvenaria será executada com tijolos maciços, com espessura de 20 cm,

assentados com argamassa de cimento, areia média e cal com traço 1:2:8.

2.4. Viga de Baldrame

Com dimensões de 15x30, serão executadas em concreto armado, com traço

1:3:3 (ci:ar:br), Fck 15 Mpa, armada com 4 ferros 8 mm, estribos 4,2 mm cada 15

cm.

As formas serão executadas em madeira.

2.5. Impermeabilização

Sobre o respaldo e a lateral interna das cintas serão impermeabilizadas com

hidroasfalto,  a  duas demãos,  diretamente sobre a cinta  de fundação.  Após uma

pulverização com areia grossa.
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2.6. Aterro do baldrame

O aterro  será  executado  com terra  vermelha,  que  deverá  estar  isenta  de

matéria orgânica.

A compactação executada em camadas sucessivas com espessura máxima

de 20 cm, sendo utilizados socadores manuais e água na sua compactação.

3. PAREDES E PAINÉIS

3.1. Alvenaria de tijolos furados

Todas  as  alvenarias  deverão  ficar  perfeitamente  alinhadas  e  prumadas.

Todas  as  alvenarias  serão  amarradas  entre  si,  não  sendo  aceitas  alvenarias

construídas com tijolos quebrados ou trincados.

O tijolo a ser utilizado será do tipo 06 furos conforme ABNT, deitados, com

argamassa de assentamento ci:ar 1:10, J15mm.

Será tomado o cuidado para que nas amarrações de canto, emendas ou de

centro das paredes, os furos dos tijolos de topo deverão ser preenchidos com areia

e acabamento em cimento e areia, antes do reboco.

3.2. Vergas e Contravergas

As  alvenarias  deverão  possuir,  sobre  os  vãos,  componente  estrutural,

denominado verga [13x15cm], moldadas no local com 4 ferros de Ø5mm, com traço

de argamassa de 1:3, ancorado nas alvenarias laterais em até 30 cm.

3.3. Cinta de Respaldo das Alvenarias

Será executada no topo de todas as alvenarias e oitões.

A cinta de amarração terá a altura de 2,60 metros no respaldo das alvenarias

de dimensões de 15x20 cm, com concreto armado de 4 ferros longitudinais com

Ø6mm e estribos de 4.2mm, espaçados a cada 20 cm, com Fck 15MPa e traço de

1:3:3. Nos pontos de apoio das tesouras serão deixadas 02 esperas de aço na bitola

dos estribos, concretadas na viga, para amarração. As formas serão em madeira.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Secretaria Municipal de Obras e Viação

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Cep 98.170-000 

Fone 3272 7536 -Fax-3272 1401

4. COBERTURA

4.1. Estrutura do telhado

O projeto e a execução da estrutura de cobertura obedecerão, rigorosamente,

as normas da ABNT-NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800.

O madeiramento será de terças de 5x7 cm espaçadas entre si de 120 cm,

apoiadas sobre estrutura de madeira roliça faceada (tesouras), espaçadas entre si

no máximo de 1,20 m. As terças deverão ser de cedrinho de boa qualidade, sólidas,

bem bitoladas, secas e bem pregadas. O caimento será de 15º (quinze graus).

Todo  o  madeiramento  deverá  receber  tratamento  anti-cupim  aplicado

conforme recomendações do fabricante. Nos pontos de ancoragem dos caibros com

as alvenarias, os mesmos deverão ser amarrados à espera de arame galvanizado

deixada quando da execução da viga de concreto.

4.2. Entelhamento

Deverão ser usadas telhas onduladas de fibrocimento na espessura de 6mm,

nas dimensões recomendadas pelo fabricante, sendo com dois parafusos por telha

na 2ª e na 6ª onda, com recobrimento de 1,25 ondas, com parafusos e vedante.

As  telhas  serão  vazadas  com  furadeira,  e  com  broca  com  bitola

imediatamente superior à bitola do parafuso, para evitar trincas com o trabalho de

dilatação das mesmas.

Os cortes nas chapas só poderão ser feitos com serra ou serrote.

5. FORROS E BEIRADOS – não será executado nesta Etapa 1

REVESTIMENTOS

5.1. Chapisco

As alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do reboco; deverá

ser  utilizada argamassa  de  cimento  e  areia  traço  1:3,  o  chapisco será  aplicado
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diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda a superfície do

tijolo.

5.2. Reboco (massa única)

Com cimento, cal e areia, com composição de argamassa traço 1:2:8, deverá

ser desempenada e prumada por guias, com espessura média de aplicação de 3,5

cm.

PISOS

5.3. Contrapiso

Após  a  execução  dos  aterros  internos  e  das  canalizações  de  esgoto  que

ocorrerão sob o piso, o contrapiso será executado em concreto impermeável, com

traço 1:3:2, e espessura de aplicação mínima de 5cm.

Deverá ser nivelado com régua, ficando em perfeito nível, com os caimentos

necessários em direção aos ralos, conforme o projeto específico.

5.4. Piso – não será executado nesta Etapa 1

5.5. Soleiras, Peitoris e Rampas - não será executado nesta Etapa 1

5.6. Calçada externa - não será executado nesta Etapa 1

ESQUADRIAS – não será executado nesta Etapa 1

PINTURA – não será executado nesta Etapa 1

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Será de acordo com o Projeto Elétrico e normas da RGE e ABNT.

Nesta Etapa 1 serão colocadas as caixas e eletrodutos.
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LIMPEZA GERAL

A obra deverá ser limpa quando da conclusão, inclusive as áreas externas.

Tupanciretã, 01 de julho de 2018.

  Mara Mardini Paz Carlos Augusto Brum de Souza   

Arquiteta e Urbanista        Prefeito de Tupanciretã

    CAU A11.099-0
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