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INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e orientar nos serviços necessários 
para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RITA CARVALHO, no Município de Porto de 
Moz.  

O objetivo principal desta ampliação e reforma é inserir a prática de esportes na escola 

em questão além de proporcionar melhor conforto dos alunos da mesma.  

Considerações gerais 

O projeto arquitetônico desenvolvido pela equipe de engenharia do município de Porto de 

Moz, possuí ampliação e reforma da escola em questão. 

   Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se as necessidades da escola no intuito de 

proporcionar para os frequentadores da mesma como professores e alunos melhor qualidade 

nos prédios em questão.   

Espaços definidos 

Definiu-se, conforme a função a que se destinam e interligados por circulação, 02 áreas 

distintas: 

-  Área da Quadra; 

-  Área da escola. 

 

Área da Quadra: 

Nesta área, constam os seguintes espaços: 

- Quadra poliesportiva; 

- Arquibancada; 

- Palco. 

Área da Escola 

Composta de: 
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- Salas de Aula; 

- Sala AEE; 

- Salas administração; 

- Cozinha. 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações: 

- Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo cerâmico e estrutura 

de concreto; 

- Setorização das áreas por funcionalidade.  

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em 

consonância com a ABNT NBR 9050; 

- Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil 

manutenção; 

- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 

construção; 

- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade; 

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, 

o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja: 

- Estrutura de concreto armado; 

- Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns; 

- Telhas de barro, exceto na cobertura da quadra, onde adotou-se telhas metálica. 

ALVENARIA 

As alvenarias cerâmicas a serem executadas nas áreas especificadas em projeto, não 

terão função estrutural e serão executadas com tijolos com as seguintes dimensões 9x19x19cm 

e assentados com argamassa no traço de 1:2:8, em obediência às dimensões e alinhamentos 

indicados.  
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Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 

ultrapassar 15mm. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal 

em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização.  

PISOS 

Os pisos a serem executados de acordo com especificação de projeto e planilha serão:  
 
- Concreto c/ seixo; 

- Cerâmica antiderrapante, na cor especificada pela FISCALIZAÇÃO, devidamente 

rejuntada; 

ESQUADRIAS  

- Portas de abrir em madeira de lei, janelas de correr e balancim basculante em 

alumínio com vidro de 8mm de acordo com especificações de locais e medidas de projeto. 

ESTRUTURAS 

Quadra 

As fundações adotadas para quadra consistem em fundações do tipo rasa, a serem 

locadas e executadas conforme o projeto estrutural. 

 Os pilares de arranque são em concreto armado, com seções e armaduras especificadas 

em projeto. 

COBERTURA 

Estrutura Metálica e Telhamento  

Na cobertura de ampliação da quadra, serão utilizadas estruturas metálicas compostas 

por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser 
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adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36. Parafusos para 

ligações galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido 

entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de canto deverão ser parafusadas. As 

conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças deverão ser fabricadas de modo 

a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando 

o mínimo ou metade do esforço admissível na barra. Todas as conexões soldadas na oficina 

deverão ser feitas com solda de ângulo. Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser 

de penetração total. As conexões com parafusos poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 

atrito.  

As telhas a serem utilizadas nas arquibancadas serão de aço/alumínio com espessura de 

5mm. 

Estrutura em madeira de lei e telhas de barro  

Os locais especificados a receber assentamento de madeiramento do tipo caibro, terças 

e ripas com peças da estrutura em madeira de lei de acordo com especificação de planilha, 

sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos com seus encaixes executados de 

modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas. 

A distância entre a extremidade anterior e posterior da primeira e segunda ripa, 

obedecendo para galga inicial a distância de 26,5cm. A “galga” intermediaria, que é a distância 

máxima entre faces posteriores de duas ripas (intermediarias), deve ser de 32 cm. Deve ser 

previsto a execução de ripa dupla, para garantir o bom acabamento do telhado, pois a 1ª ripa 

deve ser 2,5 vezes maior que a ripa seguinte, na extremidade do beiral para compensar a 

ausência da telha de baixo, mantendo assim a mesma inclinação do restante do telhado até o 

beiral. 

As telhas do tipo Plan ou cerâmicas das áreas a recebê-las, serão apoiadas sobre as 

ripas, e por peças convexas (capas), que apoiam sobre os canais. Tanto as capas como os 

canais apresentam detalhes que visam a impedir o deslizamento das capas em relação aos 
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canais. As extremidades dos canais não podem ficar juntas, devem ficar a uma distância de 

aprox. 1” (uma polegada). 

Será observado o alinhamento das fiadas e das linhas como também a homegeinização 

dos recobrimentos, obedecendo recobrimento mínimo de 13,00 cm. 

Onde possuem encontros entre alvenaria e telhado, foram posicionados rufos, como 

apresentado no vestiário do campo, no encontro entre a água do telhado e a parede do 

pavimento superior; e no vestiário da piscina, na extremidade do muro e telhado, apresentados 

em projeto.  

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

As instalações de água fria deve ser considerada o número de usuários equivalente ao 

número de usuários previstos em projeto. 

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua para 

os pontos em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades 

adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização, preservando o máximo conforto 

aos usuários.  

Tubulações de água fria 

Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido, marrom, com juntas soldáveis, classe 

A, pressão de serviço 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648 

da ABNT.  

O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0 m e com bitolas de 

acordo com especificação de planilha e projetos de cada área a ser abastecida. 

Registros de Gaveta  

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.  

O símbolo utilizado foi: 
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Nota: Os registros não aparentes poderão ter acabamento bruto, sem canopla cromada. 

Registros de Pressão  

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados canoplas cromadas. 

O símbolo utilizado foi: 

 

INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO  

Nas áreas correspondentes aos banheiros e demais áreas especificadas, a instalação 

predial de esgotos sanitários deve ser projetada segundo instalações de esgotos primário e 

secundário, conforme prescrições normativas. 

Norma: 

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

Todas as caixas de inspeção devem ser localizadas no térreo, em área externa aos blocos, 

e fora das projeções de beirais e pátios.  

O sistema predial de esgotos sanitários da edificação compreende um conjunto de 

aparelhos, tubulações, acessórios e conectores, destinados a coletar e transportar os esgotos 

sanitários, garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitando a fuga dos 

mesmos para os ambientes sanitários. 

Tubulação  

Deverá ser em PVC rígido, com ponta e bolsa e virola para juntas elásticas.  A fabricação 

deverá atender a norma NBR 5688:2010.  
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Conexões  

Deverão obedecer às mesmas especificações dos tubos. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das 

instituições, a seguir relacionadas: 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

- Normas e Padrões - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (13,8 kV 

e 34,5kV) – Concessionária. 

- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Quadro Geral de Baixa Tensão 

O projeto previu a instalação de um Quadro Geral de Baixa Tensão instalado em mureta 

próxima à subestação. O quadro deverá atender a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos 

de Manobra de Controle de Baixa Tensão Tipo TTA e PTTA – Parte 1: conjuntos com ensaio 

de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA). 

Iluminação e Tomadas Internas 

A distribuição de cabos para a iluminação e tomadas será feita com o uso de eletrodutos 

e eletrocalhas desde os quadros de distribuição até as luminárias. 

Nos trechos verticais, quer seja na saída de quadros de distribuição ou na descida para 

equipamentos serão sempre utilizados eletrodutos. 

Todos os eletrodutos embutidos deverão ser de PVC rígido flexível. 

Todas as tomadas do prédio devem possuir conectores do tipo 2P+T. Não serão admitidas 

tomadas sem o fio Terra. Para as tomadas de áreas molhadas como banheiros, copa, etc., 

deverão ter sistema de proteção que impeça a entrada de água nos contatos. 

A bitola mínima dos cabos será 2,5 mm² e o diâmetro mínimo de eletrodutos será Φ3/4”.  
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Tomadas e interruptores 

As tomadas de uso geral deverão ser do 10A, 250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. Para as áreas de copas e banheiros as tomadas deverão ser de 20A, 

250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” termoplásticas. 

Os interruptores deverão ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. 

Eletrodutos 

Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de acordo com a 

norma NBR 6150 Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de 

acordo com a norma NBR 6150, e eletrodutos corrugados helicoidalmente em Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) com tipo de instalação indicado em legenda no projeto executivo 

PINTURA 

        Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

        As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, 
até obter-se superfícies planas e lisas. 

        As tintas à base de esmalte exigem, no mínimo duas demãos de acabamento, devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries. 

        As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com 
as instruções do respectivo fabricante. 

        Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo 
observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas. 

         O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um 
intervalo mínimo de 48:00 horas. 

         Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em 
superfícies não destinadas a receber pintura. 
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          As esquadrias e portas em geral, deverão ter os seus topos superiores e inferiores, 
lixados e aparelhados. 

          Os acessórios de instalações, como placas cegas, placas de interruptores e de tomadas, 
e os de esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras, deverão ser retirados antes dos 
serviços iniciais de pintura, e posteriormente recolocados. Quando citados materiais não forem 
removíveis de forma prática, dentre outros como dobradiças, maçanetas, trincos, vidros, etc., 
estes deverão ser protegidos dos serviços de pintura com fitas de papel autocolantes. 

Serão obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação de tintas, aparelhos, 
massas, solventes, etc. 

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado 
o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. 

Deverá ser obedecido intervalo de 24 horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta de 
esmalte, a qual constará de duas demãos pelo menos.  

 

ACRÍLICA COM MASSA E SELADOR 

As superfícies de paredes indicadas receberão aplicação de liquido selador, e serão 
emassadas com duas demãos de massa acrílica serão pintadas com tinta acrílica acetinada, 
semi-brilho ou fosca de acordo com projeto e orientação da FISCALIZAÇÃO nas cores definidas 
no Projeto em duas demãos. 

 

ESMALTE SINTÉTICO (m²) 

Sobre as esquadrias (portas) indicadas deverá haver acabamento em esmalte sintético 
com 2 demãos na cor especificada no projeto executivo.  

 

ACRÍLICA SOBRE PISO 

          Será aplicada sobre piso indicado, tinta acrílica para piso em duas demãos, nas cores 
indicadas na planilha de quantidade ou indicada pela fiscalização. 

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de funcionamento. 

Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, 
inclusive dos aparelhos e acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos. 
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Ficarão sob a responsabilidade da Contratada as providências para as ligações 
definitivas de água, energia, etc. Junto aos órgãos competentes. 

 

 

 

 

 
 

 


