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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: “REFORMA: COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI” 

LOCAL DA OBRA: RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, Nº 1125, BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO, GUAPORÉ - /RS 

ÁREA DA REFORM: 112,81 m² 

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

OBJETO: “REFORMA: COZINHA NA EMEF ALEXANDRE BACCHI” 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Este memorial descritivo refere-se ao projeto de reforma em uma cozinha na EMEF 

Alexandre Bacchi, a fim de sanar as inconformidades apontadas pelo Departamento de 

Vigilância Sanitária, no Relatório de Inspeção nº 026/2018. Todos os projetos e serviços 

pertinentes deverão atender às normas NBR 5410/2004 e Norma Regulamentadora N. 10 

(Instalações Elétricas em Baixa Tensão), NBR 5626/1998 (Instalação Predial de Água Fria), 

NBR 8160/1999 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução). 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1 – PAREDES DE ALVENARIA 

As características dos tijolos cerâmicos furados devem obedecer às normas NBR 

15270-1/2005, NBR 15270-2/2005. A execução das alvenarias deve seguir a norma NBR 

8545/1984. A cal hidratada para argamassa deve atender ao disposto na norma NBR 

7175/2003. As areias à norma NBR 7200/1998. 

 

 1.1- Alvenarias: a alvenaria a ser executada será de tijolos cerâmicos furados na 

horizontal, 11,5 x 19 x 19 cm (espessura 11,5 cm), obedecendo às dimensões, alinhamento e 

níveis indicados no projeto e neste memorial. 
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Os blocos devem ser assentados em amarração. Durante toda a execução, o nível e o 

prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa 

de cimento, cal e areia média e revestidas conforme especificações do projeto e neste 

memorial. 

 1.2- Tijolos cerâmicos: deverão ser de 6 (seis) furos, dimensão de 11,5 x 19 x 19 cm, 

de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima 

de 3% (três por cento). 

 1.3- Antes do assentamento os tijolos serão molhados a fim de evitar a absorção de 

água da argamassa. 

 1.4- Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa mista de 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 

 1.5- As juntas serão niveladas e aprumadas, não tendo mais de 1,5 cm de espessura, e 

deverão ficar em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, para perfeita 

amarração. 

 1.6- Vergas: sobre vão de portas serão executadas vergas de concreto fck 20MPa com 

traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), na espessura da parede, altura mínima de uma 

fiada e prolongando-se 0,30 m para cada lado do vão a cobrir, contendo duas barras de aço 

CA-50 de 8,0 mm. 

  

2 – REVESTIMENTOS 

 2.1- Revestimento com argamassa: todas as paredes receberão revestimento cerâmico, 

sobre chapisco e emboço. Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar 

limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas. 

 2.1.1- Areia fina: serão utilizados agregados isentos de impurezas; 

 2.1.2- Cal virgem: sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o 

mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes de sua aplicação. 

 2.1.3- Cimento: deverá ser utilizado cimento Portland comum, dentro do prazo de 

validade. 

 2.1.4- Preparo da dosagem: o preparo deverá ser feito por processo mecânico e 

contínuo, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais. Quando o volume de 
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argamassa for pequeno poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura 

deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica 

recomendada. 

 2.1.4.1- A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a 

executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de 

endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a 

amassá-las. 

 2.1.4.2- A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia. 

 2.1.5- Aplicação: antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a 

revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar 

parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. 

 2.1.5.1- Os revestimentos deverão ser executados conforme a indicação do projeto 

arquitetônico e informação de orçamento de custos. 

 2.2- Revestimento cerâmico: as paredes em alvenaria receberão revestimento de 

cerâmica na cor branca até o teto. As placas cerâmicas deverão ser de boa qualidade, classe A, 

PEI 3, dimensões similares às existentes, em perfeito estado, com índice de absorção de água 

muito baixo, e de acordo com as respectivas especificações da ABNT. 

 2.2.1- As placas cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa colante ACI, do tipo 

flexível. Quando a argamassa é aplicada na parede de ambientes fechados, fica no ponto para 

receber as placas por no máximo 15 minutos. 

 2.2.2- Deverão ser utilizados espaçadores plásticos em formato de cruz para manter 

distâncias iguais entre as placas. 

 2.2.3- Para melhor fixação das peças, deverá ser feita a dupla colagem, passando-se a 

argamassa na parede e também no verso das placas cerâmicas. O assentamento da cerâmica 

requer delicadas batidas, feitas repetidas vezes com o martelo de borracha. 

 2.2.4- O rejunte deverá ser colocado após no mínimo 3 (três) dias da colocação da 

cerâmica. No preparo do rejunte deverão ser rigorosamente seguidas às instruções do 

fabricante. A massa deve ser homogênea e levemente densa, jamais podendo ficar com a 

consistência de pasta líquida. A cor do rejunte será igual à existente. Antes da secagem do 

rejunte deverá ser feita a remoção do excesso de massa e da sujeira superficial com um pano 

seco. 
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3 – PAVIMENTAÇÃO 

  

3.1 – Piso cerâmico 35x35 cm 

Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI maior ou igual a 3; 

- Peças de: 0,35m (comprimento) x 0,35m (largura)  

 Será aplicado em todas as peças constantes no projeto arquitetônico. 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-03, no mínimo, 

assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica PISO SOBRE 

PISO e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo fabricante. Será utilizado 

rejuntamento cimentício cor cinza platina. Será admitido peças de tamanho menor, caso não 

seja possível conferir caimento mínimo de 1% em direção aos ralos com as peças da 

dimensão prevista. 

 

4 – ESQUADRIAS 

 4.1- Portas 

Será soldado abaixo das portas de acesso à cozinha uma barra de aço carbono, 

espessura 3 mm, da largura da porta existente, a fim de ajustá-las ao batente. 

4.2- Janelas de Alumínio 

 As janelas existentes, voltadas para o refeitório, serão removidas. São duas janelas de 

0,95 x 1,70 m e uma de 2,80 x 1,70 m. 

 No peitoril das janelas será colocado um parapeito (passa pratos) em granito, largura 

de 30 cm e espessura de 2 cm. 

 As novas janelas serão do tipo guilhotina, 2 folhas, estruturadas com perfis de 

alumínio branco. Os vidros serão do tipo liso transparente espessura 4 mm. 

 

5- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Esgoto sanitário (deverá atender ao disposto na norma NBR 8160/1999). As saídas de 

esgoto, grelhas e ralos devem ser ajustados ao novo piso de forma que não acumulem água e 
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impeçam a entrada de vetores e pragas urbanas. As instalações sanitárias devem ser 

executadas por profissional habilitado. 

 

6 – PINTURA 

6.1- Deverão ser observadas as determinações do projeto da obra e o orçamento de 

custo, quanto ao tipo de tinta a ser utilizada. 

 6.2- Aberturas em ferro (portas): Deve ser lixada convenientemente e preparada com 

uma demão de fundo tipo zarcão. Posteriormente, deverá ser executada a pintura esmalte em 2 

(duas) demãos, aplicadas com revólver (ar comprimido). As tintas a serem aplicadas deverão 

ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos referidos 

fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade. A cor da tinta será igual à existente nas portas 

existentes. 

 Observações: 

 As demãos de tinta deverão ser tantas quantas necessárias para ser obtida coloração 

uniforme e estável, para o necessário recobrimento. 

  

7 – LIMPEZA 

7.1- Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser procedida a limpeza 

da obra. A edificação deverá ser entregue em condições de perfeita utilização, bem como, os 

equipamentos e instalações deverão estar perfeitamente limpos e testados. 

 

 

__________________________ 

Tiago Noal 
Engenheiro Civil 

CREA/RS 207576 
 

 


