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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DO 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS 

 

Local: Campina das Missões RS 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Campina das Missões - RS 
 

1. INTRODUÇÃO 

A presente especificação tem por objetivo definir as características e 

padrões técnicos exigidos assim como estabelecer instruções, as recomendações e 

diretrizes para a execução de obras civis e para o fornecimento de equipamentos, 

tubulações e materiais destinados à Construção da Praça Municipal, localizado na 

Avenida Santa Rosa, S/N-Campina das Missões RS. 

 

2. PLACA DE OBRA 

O modelo da referida placa de obra será fornecido pelo Município, devendo 

a empresa contratada instalar na área de abrangência do canteiro de obra. A Placa 

de Obras devera ser em chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 

2,2mm, e a imagem adesivada nesta. As medidas desta são 2,40x1,20m. A placa 

deverá ficar suspensa por pontalete de madeira para que toda a sua área seja vista 

claramente. 

 

3. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível 

e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do 

levantamento topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados. 

A locação deverá ser efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os 
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utilizados para o levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo 

normalização própria do INMETRO. 

 

4. ALMOXARIFADO 

Está prevista a construção de almoxarifado, com estrutura provisória. 

Estrutura e vedação de madeira e telhado em fibrocimento. 

 

5. ESCAVAÇÃO E ATERRO 

As escavações e aterros serão de responsabilidade da prefeitura, que 

deixará a disposição seu parque de máquinas para qualquer tipo de obras de terra. 

 

6. ESTRUTURA DOS BANHEIROS 

A estrutura do banheiro será em concreto armado, com a fundação em 

sapatas isoladas, e vigas baldrame. A supra-estrutura será através de pilares e vigas 

de cintamento em concreto armado com detalhamento em projeto.  

 

7. PAREDES BANHEIROS 

As paredes dos banheiros deverão ser executadas com pedra grés (de 

areia) e tijolo maciço conforme especificações detalhadas nos cortes do projeto. 

 

8. ESQUADRIAS BANHEIROS 

As janelas serão de alumínio, maxim ar com as respectivas medidas 

apresentadas no projeto. As portas internas serão de vidro temperado 10mm, de 

uma folha, sendo 7 unidades medindo 75x1950cm, e 2 unidades medindo 

105x1950cm. As duas portas externas serão de alumínio liso medindo 105x2010, 

pintadas na cor preto. 

 

9. REVESTIMENTO BANHEIROS 

O revestimento do teto dos banheiros, os 5 pilares de 40x20cm e o pilar 

circular de 30cm  de diâmetro deverão receber primeiramente a camada de 
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chapisco, em seguida o emboço e posteriormente a camada de finalização de 

reboco. Esses revestimentos também deverão ser aplicados na laje que fica na 

entrada dos banheiros. 

 

10. PINTURA BANHEIROS 

As paredes dos banheiros não receberam a camada de revestimento, 

ficando assim em tijolo aparente, que deverão ser limpados adequadamente para 

posteriormente receber duas demãos de tinta esmalte sintético transparente. 

Na parte externa dos banheiros terá pintura de detalhes em vermelho, onde 

primeiramente devera ser aplicado fundo selador acrílico e sucessivamente tinta 

látex acrílico vermelho, conforme figura 01. 

Figura 01: Detalhes em vermelho banheiros. 

 
Autor: Projeto 3D – Arquiteta Fernanda Becker. 

 

No revestimento do teto dos banheiros, na laje de entrada dos banheiros, 

nos 5 pilares internos e no pilar circular externo deverá ser aplicada uma demão de 

fundo de selador acrílico e em seguida duas demãos de pintura de tinta látex 

acrílico. No teto e na laje de entrada devera ser na cor branco, nos 5 pilares internos 

na cor preto, e no pilar circular externo na cor vermelho. 
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11. PISO BANHEIROS 

O Subleito deverá ser regulado e compactado para receber um lastro de 

concreto magro de 3cm e em seguida o contrapiso de argamassa de espessura de 

5cm. Será revestido com porcelanato acetinado retificado de cor claro de  

dimensões de 60x60cm para ambientes maiores de 10m². 

 

12. DIVISÓRIAS BANHEIROS 

As divisórias internas dos banheiros deverão ser em tijolo maciço, sem 

revestimento, ficando assim tijolo aparente, que deverão ser limpados 

adequadamente para posteriormente receber duas demãos de tinta esmalte sintético 

transparente.  

 

13. TELHADO 

O telhado será em telhas de fibrocimento, estrutura em madeira formada 

por tesouras e ripas de madeira. Terá trecho de telhado com a laje exposta e 

impermeabilizada. Rufos e calhas serão em aço galvanizado. 

Haverá 3 vão vazados na laje exposta, um medindo 2,35x0,87m e outros 

dois medindo 2,35x1,30m, esses deverão ser fechados com vidro temperado de 

10mm. 

 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DO BANHEIRO 

As instalações elétricas serão de acordo com a norma vigente que diz 

respeito ao respectivo item, a energia elétrica será fornecida pela concessionária de 

energia elétrica. 
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15. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

As instalações hidráulicas serão de acordo com a norma vigente que diz 

respeito ao respectivo item, o fornecimento de água será fornecida pela 

concessionária de fornecimento de água.  

Para os balcões dos lavatórios, deverá ser deixado pronto a espera para a 

Empresa que instalar o balcão, poder chegar e fazer sua instalação. 

 

16. INSTALÇÕES SANITARIAS 

As instalações Sanitárias serão de acordo com a norma vigente que diz 

respeito ao respectivo item, o destino do esgoto será encaminhado para tubulação 

de esgoto público de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campina Das 

Missões. 

 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARTE EXTERNA DA PRAÇA 

 Tomada de energia 

A tomada de energia será junto à medição monofásica que será instalada 

junto ao poste existente da rede pública, no local apontado no projeto, devendo 

seguir as normas técnicas da concessionária e as especificações do projeto. A 

tomada de energia dos circuitos de iluminação terá seu acionamento através de 

quadro de comando automático 1x30A, em caixa metálica, com disjuntor de 

proteção 1x30A e fotocélula 1000W. 

    

 Tubulação  

A tubulação será toda em mangueiras de PVC reforçada com diâmetro 

mínimo 1”, que interligam as luminárias nas caixas de passagem dentro da base de 

concreto. Na derivação dos circuitos junto à tomada de energia, será instalada caixa 

de passagem em alvenaria 300x300x300mm com tampa de concreto. 
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 Fiação e alimentação das luminárias 

Será toda em condutores de cobre eletrolítico (cabo) de bitola 4mm², 

isolação 0,6/1kV HEPR, constituída pelos circuitos especificados no projeto.A 

alimentação da base do poste até a luminária utilizará o cabo 3x0,5mm², isolação 

0,6/1kV HEPR. Todas as emendas deverão ser estanhadas e isoladas com fita 

isolante e fitas de autofusão. 

 

 Aterramento 

O aterramento das luminárias será feito através de haste terra 

Ø1/2”x1200mm, enterrada verticalmente no solo dentro de cada base de fixação da 

luminária. A ligação entre haste e a carcaça do poste poderá ser feita por meio de 

conexão entre o conector da haste e outro conector preso a base do poste. O 

aterramento da luminária será feito através da conexão do fio de aterramento da 

luminária e a haste terra.  

 

 Bases para fixação das luminárias 

Será confeccionada para cada luminária, base de concreto quadrada 

400x400mm com altura mínima de 400mm, que terá na face superior caixa de 

passagem em tubo de PVC Ø76mm, para a ligação e passagem dos condutores, 

conforme desenho anexo no projeto. Os postes serão fixados na sapata de concreto 

por meio de parafuso parabolt Ø3/8”x5”. Estas bases poderão ser aumentadas 

dependendo da solidez do terreno conforme verificação in loco no momento da obra. 

 

18. TUNEL FLORAL 

O piso do túnel floral será de pedra basalto misto de ferrugem com 

dimensões de 10x10x3,5cm. Conforme a figura 02 a seguir. 
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Figura 02 – Pedra Basalto com Misto de Ferrugem 

 

 

19. CALÇADAS  

As calçadas da praça estão divididas em 4 modelos: 

Um trecho será composto por bloquete de concreto de intertravado modelo 

onda 16 faces, com dimensões de 20x10cm e 6cm de espessura.  

Outro trecho será composto por tijolos maciços aparente com dimensões de 

5x10x20cm, como ficarão aparente deverão ser limpados adequadamente. 

Outro trecho que será de concreto com espessura de 12cm. E ainda terá um 

deck com assoalho em madeira itaúba de 2cm de espessura. Para este deck de 

madeira a empresa devera deixar apenas a base de concreto pronto, para a 

empresa vencedora da madeira do deck vir instalar.  

Todos os trechos estão devidamente identificados no projeto.  

Para fazer as beiradas das calçadas será utilizado o tijolo maciço. Parede de 

meio tijolo com 2 tijolos. 
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20. MUROS 

Os muros serão construídos com a pedra basalto de (20x46x10) a pedra 

deve ser usada no seu comprimento para dar a largura de 46cm o muro.  

 

21. PALCO 

O palco será executado através de tijolos maciços nas laterais nivelados, 

com aterro e compactação antes da execução de piso de concreto armado industrial 

em toda a área do palco. 

 

22.1 SUPORTE PARA PIRA SIMBÓLICA DA PÁTRIA 

O suporte para a pira simbólica será construído em alvenaria de tijolos 

maciços com a mesa em concreto armado e a fundação em concreto ciclópico. 

22. PERGOLADOS 

23.1 PERGOLADO DE 4,00X3,00M  

Terá 1 pergolado medindo 4,00x3,00m, que contara com 4 postes verticais 

em tijolo maciço, sem reboco, ficando em tijolo aparente, de 3,5 m de altura (3,0 m 

acima do solo) x 30 x 30 cm em tijolo maciço, com estrutura de ferro de 10 mm e 

concreto na sua parte central; Piso em tijolo maciço aparente com área de 8,16 m²;  

 
23.1 PERGOLADO DE 3,00X3,00M 

Serão 2 pergolados medindo 3,00x3,00m que terão 4 Postes verticais em 

tijolo maciço, sem reboco, ficando em tijolo aparente, de 3,0 m de altura (2,5 m 

acima do solo) x 30 x 30 cm, com duas (02) barras de ferro de 10 mm e concreto na 

sua parte central em cada pilar; Piso em tijolo maciço aparente com área de 5,76 m²;  

 
23. PAISAGISMO 

Plantio de grama verde esmeralda, conforme indicado em projeto. 
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24. ACESSIBILIDADE 

Devera ser instalado piso tátil direcional, conforme projeto. 

 

25. LIMPEZA 

Após a conclusão de todos os trabalhos a obra dever ser entregue limpa, 

livre de entulhos e detritos de obra ou em razão da execução. 

 

Campina das Missões/RS, 28 de Abril de 2022. 

 

 

 

            GABRIEL DE OLIVEIRA                                             CARLOS JUSTEN 

             ENGENHEIRO CIVIL                                               PREFEITO MUNICIPAL 


