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MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA EXTERNA E INTERNA 

 

OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde - ESF Nossa Senhora Aparecida 

ÁREA: 392,86 m² 

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS 

LOCAL: Rua Dr. João Pedro Ortiz, nº 1085, Bairro Planalto, Guaporé-RS 

PROPOSTA Nº: 11614.1750001/19-001 - Ministério da Saúde 

 

 

GENERALIDADES: 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar os serviços e 

materiais a serem utilizados na reforma da Unidade Básica de Saúde ESF Nossa 

Senhora Aparecida, no município de Guaporé-RS. 

 

2. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

2.1. O executante assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que executar, de acordo com a documentação técnica fornecida, bem 

como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos. 

2.2. O executante será responsável pela garantia da obra nos termos e prazos 

estabelecidos pela legislação. 

2.3.  A garantia de que trata o parágrafo anterior também se aplica aos materiais 

utilizados e equipamentos instalados, devendo o executante tomar as medidas 

necessárias para corrigir eventuais defeitos ou arcar com sua substituição caso não 

apresentem o desempenho e a durabilidade mínima exigidos. 

2.4. O executante assumirá a integral responsabilidade e garantia por qualquer 

modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e 

aceitos pelo contratante ou pelo autor do projeto. 

2.5. A responsabilidade e garantia de que trata o item anterior inclui, não somente a 

estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas 

modificações e variantes sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, 

durabilidade e adequação às finalidades da edificação. 
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2.6. O contratante deverá exigir da empresa executora cumprimento de todas as 

normas de segurança necessárias para a execução da obra, bem como a 

responsabilidade por eventuais acidentes de trabalho nela ocorridos. 

 

3. PROJETO 

3.1. O presente memorial descritivo é acompanhado dos projetos, e os mesmos 

devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos apresentados, 

devidamente aprovados pelos órgãos competentes. Qualquer alteração que se fizer 

necessária em função do desenvolvimento dos trabalhos deverá, obrigatoriamente, 

ser autorizada pela fiscalização. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4. SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 

4.1. PLACA DA OBRA 

4.1.1. Deverá ser instalada uma placa de obra com dimensões de 2,0x1,125m, em 

chapa de aço galvanizado nº 22, com as devidas informações pertinentes sobre a 

obra. 

 

5. REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS 

5.1. DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXTERNO 

5.1.1. Todos os revestimentos argamassados externos existentes deverão ser 

removidos por completo, de forma manual, utilizando-se os equipamentos 

adequados, bem como tendo os cuidados necessários com a segurança. 

5.1.2. Após a retirada desses revestimentos, as estruturas deverão passar por um 

processo de limpeza, retirando quaisquer impurezas das superfícies. 

5.1.3. Os entulhos gerados a partir dessa demolição deverão ser retirados da obra. 

 

5.2. DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO INTERNO 

5.2.1. Os revestimentos argamassados internos existentes deverão ser removidos 

por completo, de forma manual, estando indicado em projeto quais os ambientes em 

que esse serviço deve ser executado, utilizando-se os equipamentos adequados, 

bem como tendo os cuidados necessários com a segurança. 
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5.2.2. Após a retirada desses revestimentos, as estruturas deverão passar por um 

processo de limpeza, retirando quaisquer impurezas das superfícies. 

5.2.3. Os entulhos gerados a partir dessa demolição deverão ser retirados da obra. 

 

5.3. DEMOLIÇÃO DA LAJE DE CONCRETO EXTERNA 

5.3.1. A laje de concreto que forma o piso externo da edificação, em todo o seu 

perímetro está completamente comprometida, sendo necessária a sua retirada. 

5.3.2. Deverá ser feita a sua demolição de forma mecanizada com martelete, 

tomando os devidos cuidados para não danificar a estrutura do prédio. 

5.3.3. É importante que os operários utilizem todos os equipamentos de proteção 

necessários para este serviço. 

5.3.4. Os entulhos gerados a partir dessa demolição deverão ser retirados da obra. 

 

5.4. DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 

5.4.1. Os revestimentos cerâmicos existentes deverão ser removidos por completo, 

de forma manual, estando indicado em projeto quais os ambientes em que esse 

serviço deve ser executado, utilizando-se os equipamentos adequados, bem como 

tendo os cuidados necessários com a segurança. 

5.4.2. Após a retirada desses revestimentos, as estruturas deverão passar por um 

processo de limpeza, retirando quaisquer impurezas das superfícies. 

5.4.3. Os entulhos gerados a partir dessa demolição deverão ser retirados da obra. 

 

6. DRENAGEM E PISO EXTERNO 

6.1. EXECUÇÃO DE DRENO CEGO 

6.1.1. Nos locais indicados no projeto deverá ser executado o dreno cego, com 

largura e profundidade da vala de 60cm, sendo sua escavação realizada 

mecanicamente e, em locais onde não for possível o acesso do maquinário, deverá 

ser feita manualmente. 

6.1.2. O dreno deverá seguir as especificações do projeto, sendo executado com 

uma camada de pedra rachão, a camada seguinte de brita nº 02 (19 a 38mm), sobre 

a brita será colocada areia média e, para finalização da camada superficial, será 

colocado solo e grama, mantendo a estética existente. As espessuras das camadas 

devem seguir as especificações do projeto. 
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6.1.3. É de extrema importância e execução deste sistema de drenagem no solo 

próximo a edificação, uma vez que o solo apresenta alta umidade, sendo que o 

objetivo desse sistema é evitar que o solo próximo ao prédio se mantenha úmido, 

interrompendo a transferência da umidade para a estrutura. Caso nenhuma 

drenagem seja executada, todos os problemas existentes nos revestimentos (mofos, 

descolamento, fissuras, eflorescências e entre outras patologias encontradas no 

prédio) podem voltar a ocorrer num futuro próximo, destruindo todos os novos 

revestimentos que serão aplicados.  

 

6.2. PISO DE CONCRETO EXTERNO 

6.2.1. Após a retirada de todo o piso externo de concreto, o solo deverá ser 

previamente compactado e nivelado para receber o novo piso. 

6.2.2. Para a execução do novo piso de concreto, deverão ser posicionadas fôrmas 

de madeira compensada resinada, planas e livres de imperfeições, com espessura 

de 18mm, em todo o perímetro para evitar a perda do concreto. 

6.2.3. Com o solo compactado e as fôrmas posicionadas, deverá ser feita a 

concretagem do piso com concreto FCK = 30MPa, espessura de 10cm, com a 

adição de aditivo impermeabilizante na mistura (quantidades conforme as 

especificações do produto). 

6.2.4. O concreto deverá ser devidamente lançado, adensado e acabado. 

 

7. IMPERMEABILIZAÇÕES 

7.1. IMPREMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1.1. Depois de removidos todos os revestimentos argamassados existentes e as 

superfícies das paredes estiverem devidamente limpas, deverá ser aplicado 3 

demãos de argamassa polimérica de alto desempenho, até uma altura de 1,50m, 

tanto externamente quanto internamente, para impermeabilizar a estrutura e garantir 

a aderência do novo revestimento que será aplicado. 

 

7.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRAPISO 

7.2.1. Após removidos os revestimentos cerâmicos do piso, deverá ser executada 

impermeabilização com 2 demãos de emulsão asfáltica sobre a laje de concreto 

existente, antes da aplicação do novo contrapiso. 
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8. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

8.1. CHAPISCO EXTERNO E INTERNO 

8.1.1. Antes da aplicação do chapisco, as superfícies deverão estar limpas, secas e 

livres de quaisquer impurezas que possam prejudicar a aderência da argamassa. 

8.1.2. Ainda, as superfícies deverão ser previamente umedecidas antes de receber o 

chapisco, para que o substrato não absorva a água de amassamento da argamassa, 

o que comprometeria a resistência do chapisco. 

8.1.3. Após a adequação das superfícies, deverá ser aplicado o chapisco nas 

estruturas, com utilização de colher de pedreiro, sendo necessário o lançamento 

vigoroso da mistura, para garantir a aderência da argamassa ao substrato. O 

chapisco utilizado é industrializado e deverá seguir as instruções do fabricante para 

o preparo da mistura e aplicação.  

8.1.4. É de extrema importância que todas as superfícies sejam cobertas pelo 

chapisco, garantindo a aderência das próximas camadas aplicadas sobre este 

material. 

 

8.2. REBOCO PAULISTA EXTERNO (MASSA ÚNICA) 

8.2.1. Após a cura do chapisco externo (de 24h a 48h), deverá ser aplicado o reboco 

paulista nas estruturas externas até completar a espessura de 25mm. 

8.2.2. O traço do reboco deve ser 1:2:8 (cimento, cal e areia média peneirada), com 

a adição de aditivo impermeabilizante (quantidades devem seguir as especificações 

do fabricante do produto). 

8.2.3. O reboco deve ser misturado mecanicamente, garantindo a homogeneidade 

da mistura, proporcionando as devidas características de trabalhabilidade, 

capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, resistência 

mecânica e durabilidade, para restringir o surgimento de fissuras. 

8.2.4. A aplicação do reboco sobre o chapisco deve ser feita manualmente, com 

colher de pedreiro ou desempenadeira de madeira. Devem ser executadas taliscas 

nas paredes da fachada para garantir a espessura correta do revestimento, além de 

assegurar o nível e alinhamento. 

8.2.5. A partir do início da cura do reboco, este deverá ser sarrafeado com régua de 

alumínio, preenchendo e cobrindo todas as falhas existentes. 

8.2.6. O tempo de cura do Reboco deverá ser de, no mínimo 7 dias. 
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8.3. REBOCO PAULISTA INTERNO (MASSA ÚNICA) 

8.3.1. O Reboco interno deverá seguir os mesmos processos executivos do reboco 

externo, sendo a sua aplicação iniciada após a cura do chapisco interno. 

8.3.2. Este reboco terá traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média peneirada), aplicado 

somente na parede da sala de recepção indicada no projeto. 

 

8.4. EMBOÇO INTERNO 

8.4.1. Após a cura do chapisco interno (de 24h a 48h), deverá ser aplicado o 

emboço nas estruturas internas até completar a espessura de 20mm, deixando a 

superfície pronta para o recebimento do revestimento cerâmico posteriormente. 

8.4.2. O emboço deve ter traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia média). Seu preparo 

deve ser feito mecanicamente, garantindo as características de trabalhabilidade, 

capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, resistência 

mecânica e durabilidade. 

8.4.3. Antes da aplicação do emboço, devem ser executadas as taliscas nas 

paredes e, depois, executadas as mestras verticais com a argamassa. Esse 

processo garante o nível, prumo e espessura do emboço. 

8.4.4. A aplicação do emboço sobre o chapisco deve ser feita manualmente, com a 

utilização de colher de pedreiro, por meio de lançamentos vigorosos, para garantir a 

aderência desta camada, de forma similar a aplicação do chapisco. 

8.4.5. Deve ser sarrafeado com régua metálica, para retirar os excessos de material 

e fazendo com que a superfície fique plana e prumada. 

8.4.6. Deve-se respeitar o período mínimo de 7 dias para a cura completa do 

emboço. 

 

8.5. CONTRAPISO 

8.5.1. Após removidos os pisos cerâmicos defeituosos existentes e executada a 

impermeabilização sobre a laje inferior de concreto, deverá ser executada uma 

camada de contrapiso de 2cm para regularização e nivelamento, com argamassa 

industrializada pronta, para posterior recebimento do novo revestimento cerâmico. 

8.5.2. O preparo da argamassa deverá ser feito manualmente, seguindo as 

instruções do fabricante quanto as quantidades para a realização da mistura, para 

garantir as características necessárias para a camada do contrapiso. 
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8.5.3. Por fim, essa argamassa deverá ser sarrafeada e desempenada, 

proporcionando um acabamento sem depressões e ondulações, para não prejudicar 

a aderência e nivelamento do revestimento cerâmico que será assentado 

posteriormente. 

8.5.4. Este contrapiso tem como principal finalidade a regularização e nivelamento 

da base para assentamento do piso cerâmico, devendo atentar para o item 9.3.3. 

 

9. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

9.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PAREDE 

9.1.1. Nas paredes internas das salas indicadas no projeto, será executado o 

revestimento cerâmico sobre o emboço. As placas cerâmicas serão de 33x45cm, do 

tipo esmaltada extra, de primeira qualidade (Classe A), cor branca, aplicada em toda 

a altura das paredes (piso até o teto). 

9.1.2. As placas cerâmicas deverão apresentar esmalte liso, coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e resistência suficientes, além de estarem isentas de qualquer 

imperfeição. 

9.1.3. O assentamento desse revestimento deverá ser feito com argamassa colante 

AC II, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto das peças 

colocadas. 

9.1.4. Passadas 72 horas após o assentamento do revestimento, deverá ser 

executado o rejuntamento com rejunte epóxi na cor branca, juntas de 2mm. 

 

9.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PISO 

9.2.1. PISOS INTERNOS 

9.2.1.1. Nos pisos das salas indicadas no projeto, será executado o revestimento 

cerâmico sobre o contrapiso. As placas cerâmicas serão de 45x45cm PEI 5, do tipo 

Porcelanato, cor branca, primeira qualidade (Classe A), retificadas, com fator de 

absorção de água inferior a 0,5%, resistente a produtos químicos, antiderrapante. 

9.2.1.2. As placas cerâmicas deverão apresentar coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e resistência suficientes, além de estarem isentas de qualquer imperfeição. 

9.2.1.3. O assentamento desse revestimento deverá ser feito com argamassa 

colante AC I, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto 

das peças colocadas. 
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9.2.1.4. Passadas 72 horas após o assentamento do revestimento, deverá ser 

executado o rejuntamento com rejunte epóxi na cor branca, juntas de 2mm. 

9.2.1.5. O Piso Podotátil direcional e de alerta será em material emborrachado, com 

dimensões 25x25cm, espessura 12mm, assentado nas áreas internas de circulação 

sobre o piso cerâmico existente, conforme projeto. O Assentamento das peças será 

com argamassa colante AC III, aplicando golpes leves com martelo de borracha. É 

importante que sejam feitas ranhuras no piso existente, para melhorar a aderência 

do substrato. 

 

9.2.2. PISOS EXTERNOS 

9.2.2.1. Na área externa onde será executado o piso de concreto novo, este deverá 

ser revestido com placas cerâmicas de dimensões 45x45cm PEI 5, do tipo 

Esmaltada extra, cor cinza, primeira qualidade (Classe A), retificadas, com fator de 

absorção de água inferior a 0,5%, resistente a produtos químicos, antiderrapante. 

9.2.2.2. As placas cerâmicas deverão apresentar coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e resistência suficientes, além de estarem isentas de qualquer imperfeição. 

9.2.2.3. O assentamento desse revestimento deverá ser feito com argamassa 

colante AC I, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto 

das peças colocadas. 

9.2.2.4. Passadas 72 horas após o assentamento do revestimento, deverá ser 

executado o rejuntamento com rejunte epóxi na cor cinza, juntas de 2mm. 

9.2.2.5. Além disso, nas paredes deverá ser assentado o rodapé cerâmico para 

placas de dimensões 45x45cm, altura 7cm, PEI 5, do mesmo material e cor e 

qualidade do piso externo, assentado com argamassa AC I e mesmo rejunte do piso, 

com os devidos cuidados para nivelamento e alinhamento das peças. 

 

9.3. OBSERVAÇÕES 

9.3.1. Após o assentamento das peças, não será aceita a passagem sobre o 

revestimento, ou a colocação de qualquer mobiliário no ambiente por, no mínimo, 

três dias. 

9.3.2. Não será aceito o assentamento de peças defeituosas, rachadas, trincadas, 

com retoques de massa, deformadas, onduladas, ou com qualquer outra imperfeição 

visível. 
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9.3.3. O conjunto final do contrapiso e revestimento cerâmico deverá ficar no mesmo 

nível do piso existente, não criando nenhum degrau ou desnível entre o corredor e 

as salas. 

 

10. COBERTURA 

10.1. As calhas e rufos metálicos existentes deverão ser removidos completamente, 

para que seja possível a execução o novo reboco. Esse processo deve ser 

executado com os devidos equipamentos, bem como com a segurança adequada. 

10.2. Após executado todo o rebocado a pintado todo o revestimento externo, 

deverão ser instaladas as novas calhas e rufos. 

10.3. Serão instaladas calhas no telhado nos locais indicados em projeto, sendo de 

chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 50cm, devidamente 

fixadas e vedadas. 

10.4. Na Platibanda da edificação, será instalado em todo o perímetro rufo metálico, 

em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 25cm, devidamente 

fixado na alvenaria e concreto. 

 

11. PINTURA EXTERNA E INTERNA 

11.1. Na fachada externa será executada a pintura das estruturas com tinta acrílica 

texturizada e, na parede interna da sala de recepção indicada no projeto deverá ser 

executada a pintura com tinta látex acrílica. 

11.2. Primeiramente as superfícies devem estar limpas e isentas de impurezas e 

poeiras, além de estarem necessariamente secas para a aplicação da tinta. 

11.3. Após, deverá ser aplicada em todas as paredes externas uma demão de fundo 

selador acrílico, bem como na parede interna, para melhorar a aderência da tinta. 

11.4. Por fim, deverá ser executada uma demão de textura acrílica em todas as 

paredes externas, seguido da pintura com duas demãos de tinta látex acrílica sobre 

a textura. Na Parede Interna, deverá ser feita e pintura com duas demãos de tinta 

látex acrílica. O intervalo mínimo entre cada demão deverá ser de 24 horas. 

11.5. Além disso, é de extrema importância que as tintas estejam livres de solventes 

e odores, bem como deverão ser diluídas e aplicadas conforme as proporções 

indicadas pelo fabricante. 
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12. QUALIDADE DOS MATERIAIS 

12.1. Todos os materiais deverão ser de 1° qualidade, sem defeitos e que permitam 

um bom acabamento. 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização de todos os serviços deverá ser executada pelo contratante, 

neste caso, o Município de Guaporé-RS, por meio de profissional habilitado 

designado para este serviço. 

13.2. Ficará a cargo deste fiscal de obra a avaliação e aceitação dos serviços 

executados pela empresa contratada. 

 

14. MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

14.1. Os móveis, equipamentos e acessórios existentes fixados ou não nas paredes, 

deverão ser cuidadosamente removidos, guardados e, após todos os serviços 

finalizados, instalados novamente nos mesmos locais. 

 

OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no 

orçamento de custos. 

 

Guaporé-RS, 10 de Setembro de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

ELVIS BREGOLIN 

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-RS 075100-D 


