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OBRA  AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. 
EVANDRO VIANNA BOPP  
 
LOCAL  RUA CAPITÃO AMORIM, 214 – BAIRRO CENTRO 
 
MUNICÍPIO TUPANCIRETÃ/RS 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
  

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar 
quais os matérias, onde e como serão empregados na Construção de prédio para  
Proporcionar uma melhor estrutura para a equipe de profissionais da UBS Dr. 
Evandro Vianna Bopp, no centro da cidade. 

A obra terá uma área de 55,69 m². O pé direito será de 2,75 metros. O prédio 
será implantado conforme o projeto em anexo. 
 

 
1. SERVIÇOS INICIAIS: 

 
1.1. Preparo do local 

A limpeza do terreno, entre outros serviços que se fizerem necessários para o 
bom andamento da obra.  

Colocação da placa de obra, com dimensões mínimas 1,50m x 1,20m, 
totalizando 1,80 m² de área, conforme modelo da placa disponibilizada pelo DEAU. 

As paredes existentes nas divisas do lote serão reaproveitadas. 
 

 
1.2. Locação da obra 

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

2. FUNDAÇÕES: 
 
A execução da fundação seguirá rigorosamente o projeto, 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. 

Somente após a aceitação, pela fiscalização, as fundações serão executadas, e 
os serviços subseqüentes poderão iniciar. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito 
   Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 

 

 

 

2 

2.1. Escavação manual de valas 
 

 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 30 cm de largura. O 
fundo da vala deverá ser compactado para a execução do concreto ciclópico. 
 

2.2. Sapata corrida/Concreto ciclópico 
 

Sob todas as paredes será executado o concreto ciclópico 30x50 cm com 
traço do concreto de enchimento 1:3:3 + 30 % de pedra de mão e Fck 10MPa .  

 
2.3. Nivelamento 

 
 Após a execução da sapata corrida será executado o nivelamentos com 
alvenaria de tijolos maciços (e = 25 cm) com argamassa de assentamento 1:2:8 
(cimento, cal, areia média). 
 

2.4. Viga de Baldrame 
 

 Com dimensões de 15 cm x 30 cm, serão executadas em concreto armado, 
com traço 1:3:3 (ci:ar:br), Fck 15 Mpa, armada com 4 ferros 10 mm ou 3/8”, estribos 
5,0 mm cada 12 cm. 

No ponto mais alto do terreno, a viga de baldrame deverá ter uma distância 
mínima de 10 cm da superfície superior da mesma ao terreno. 

As formas serão executadas em madeira. 
 
 

2.5. Impermeabilização 
 

 O respaldo e a lateral interna da viga de baldrame serão impermeabilizados 
com hidroasfalto, a duas demãos, diretamente sobre a alvenaria. Após, uma 
pulverização com areia grossa. 
 

2.6. Aterro do baldrame 
 

 O aterro será executado com os resíduos da demolição. 
 A compactação executada em camadas sucessivas com espessura máxima 
de 15 cm, sendo utilizados socadores manuais para isso. 
 

3. ELEVAÇÕES: 
 

3.1. Alvenaria de tijolos 
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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:ca:ar 1:2:8, J15mm. 
 Será tomado o cuidado para que nas amarrações de canto 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 contra vergas 
 

 Serão executadas as vergas e contra vergas nos vãos das aberturas nas 
dimensões de 13 cm x 15 cm, moldadas no local e armadas com 4 ferros de Ø 5 
mm, ancoradas nas alvenarias laterais em no mínimo 30 cm. 
 

3.3. Viga de Respaldo das alvenarias 
 

 Será executada no respaldo de todas as alvenarias e oitões. 
 A cinta de amarração terá a altura de 0,15 m armada sobre a alvenaria que 
atingirá a altura mínima de 2,55 m. Terão as dimensões de 15 cm x 20 cm, em 
concreto armado com 4 ferros Ø 10mm e estribos de 4.2mm, espaçados a cada 15 
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. FORRO E BEIRAL: 
 

4.1. Forro e Beiral  
 

 O forro e beiral serão em PVC 200 mm com perfil de sustentação em PVC. 
 

5. COBERTURA: 
 

5.1. Estrutura do telhado 
 

As tesouras serão confeccionadas com madeira roliça de eucalipto e com 
distância máxima de 1,50 m. As terças serão de caibros 5 cm x 7 cm espaçadas de 
acordo com as dimensões das telhas. Os caibros deverão ser de cedrinho de boa 
qualidade, sólidas, bem bitoladas, secas e bem pregadas. O caimento será de 15º 
(quinze graus). 

 
5.2.     Entelhamento 
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Deverão ser usadas telhas onduladas de fibrocimento na espessura de 6 
mm, nas dimensões indicadas no projeto e fixadas de acordo com a recomendação 
do 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. 
 

5.3. Calha 
 

Calha em chapa galvanizada corte 28. 
 

5.4. Algeroz 
 

 Algeroz em chapa galvanizada corte 28. 
 
 
6. REVESTIMENTOS: 
 

 

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

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

 

6.2. Emboço (massa grossa) 
 

Com cimento, cal e areia, com composição de argamassa traço 1:2:8, 
deverão ser desempenadas e prumada por guias, com espessura média de 
aplicação de 1,5 cm. 

 
6.3. Reboco (massa fina) 

 
O reboco será executado com massa fina industrializada. 

 
6.4. Azulejos 

 
As paredes do Sanitário serão revestidas com azulejo até a altura de 1,50 

metros. Na área da pia da cozinha e no tanque serão utilizadas três fiadas de 
revestimento em azulejo. 
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6.5. Peitoril 

 
Serão em granilite, marmorite ou granitina, L=15 cm, assentado com 

argamassa colante. 
 

7. PISOS: 
 

7.1. Contrapiso 
 

Nos vestiários, sanitário e sala/cozinha, será executado uma regularização do 
contrapiso magro de 5 cm. 
 

7.2. Piso 
 

Nos vestiários, sanitário e sala/cozinha o contrapiso será todo revestido com 
cerâmica, sendo a cor e dimensões a combinar com a contratante.  

Na área coberta e no acesso ao prédio (executado em trilhos) e calçada ao 
redor do prédio com largura de 1,00 m serão em concreto com espessura de 6 cm.  

 
7.3.  Soleira 

 
A soleira será em cerâmica com largura de 15 cm, assentada em argamassa 

de cimento e areia. 
 

 
8. ESQUADRIAS: 
 

8.1. Porta 
 

A porta externa será em vidro temperado 10 mm e as internas em madeira semi 
oca, obedecendo às dimensões especificadas em projeto. 

 
8.2. Janela 

 
As janelas serão em vidro temperado 10 mm, obedecendo às dimensões 

especificadas em projeto. 
 
9.      PINTURA: 
 

9.1. Interna e Externa 
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Nas paredes deverão ser aplicados selador e tinta acrílica na cor a 
combinar. 

 
10. LOUÇAS E METAIS 
 

O sanitário será composto por lavatório com coluna, bacia sanitária com 
caixa de descarga acoplada e chuveiro. Será utilizada louça branca. No abrigo para 
veículos será instalado um tanque que servirá de apoio para a lavagem de veículos 
e material de limpeza da UBS. 
 
11. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 
  
11.1 Água 
 
 Os tubos e conexões para a rede d’água será com cano de PVC rígido, 
colado.  

No sanitário e cozinha as torneiras serão metálicas, de boa qualidade, 20 
mm. 
 
11.2 Esgoto 
 
 Os tubos e conexões serão em PVC branco, de boa qualidade, de acordo 
com o projeto. 
 Será construída uma fossa séptica e uma caixa de inspeção. Será utilizada 
uma das caixas existentes para o tratamento dos resíduos.  
 As ligações serão canalizadas para o filtro anaeróbico existente. 
 As águas das chuvas provenientes da calha e as geradas na área de 
lavagem de veículos serão encaminhadas, após tratamento para canalização pluvial 
existente na Rua Carlos Mariense de Abreu. 
 
 
12.    INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

 

 Será executada de acordo com o Projeto Elétrico e normas da RGE e ABNT. 
A ligação da caixa de entrada até o CD será no muro de divisa das propriedades. 
Os fios serão protegidos por eletrodutos. Serão utilizadas lâmpadas compactas 
econômicas. 
 
 
 
13.    GÁS 
 
 Será utilizado um cano em PVC de 40 mm como proteção para o cano de 
cobre.  
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14.    LIMPEZA GERAL 
 

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

 
 

Tupanciretã, 04 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
Mara Mardini Paz     Carlos Augusto Brum de Souza    
Arquiteta e Urbanista           Prefeito de Tupanciretã 
CAU – A11.099-0 


