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MEMORIAL DESCRITIVO  
 

Data: 28/03/2016 
Estabelecimento: Proinfância – Espaço Educativo Infantil –Tipo B 
Endereço: Rua 1 Esquina com Rua 9 – Bairro – Zé Araçá 
Cidade: Jaciara-MT 
Área: 1.118,48 m² 
 
 O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar normas específicas de 
projeto de Construção de obra de ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL - PROINFÂNCIA, 
com 1.118,48m² de área construída, situado num terreno de 4.060,00m², conforme 
projetos em anexo. 
 
 
 
  IMPERMEABILIZAÇÃO 
         
 As calhas de concreto deverão ser impermeabilizadas com mastique betuminoso a frio. 
 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 
 

As paredes serão executadas: 
 
Cobogó de Concreto assentado com argamassa de 1:4 (Cimento: Areia); 

 
A cerâmica utilizada deverá ser inspecionada pelo profissional responsável, 

devendo apresentar resistência mínima adequada, arestas vivas, igualdade nas 
dimensões, cor homogênea e sem manchas. 
 
 
ESQUADRIAS 
  
ESQUADRIAS DE MADEIRA: 
 
 
 Todos os serviços de marcenaria necessária serão executados seguindo as 
normas, obedecendo a desenhos e detalhes do projeto. 
 Os rebaixos, encaixes e outros detalhes nas esquadrias, para fixação de ferragens 
deverão ser perfeitas, sem rebarbas e nas dimensões das ferragens. 
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 As portas serão do tipo lisa, devendo obedecer dimensões e detalhes do projeto, 
assentes em batente de Angelim ou peroba, com fechadura completas de embutir, com 
espelhos nas duas partes e três dobradiças do tipo cabeça de bola de ferro. 
 
 
 
 
 
 ESQUADRIAS METÁLICAS: 
          
         As esquadrias metálicas: janelas de correr e basculantes deverão obedecer às 
dimensões do projeto e os serviços de assentamento e execução deverão obedecer às 
normas. 
 
 
REVESTIMENTO 
 

 

Bloco de Serviços serão revestidos com cerâmica (20x20) Branco Gelo PI-3 Do 
piso ao teto, com junta corrida, aresta viva. 

 
Blocos pedagógicos (Multiuso, salas de aula e repouso) revestido com cerâmica 

(20x20) Branco Gelo PI-3 até altura de 1,10m, Rodameio de 10 cm em madeira natural, 
acabamento em verniz acetinado a 1,10 m do piso; pintura acrílica acetinada cor marfim 
sobre massa PVA (PADRÃO FNDE) acima de 1,10 m. 
 
           Banheiros revestido com cerâmica (20x20) Branco Gelo PI-3 até altura de 1,70m 
do piso, rodameio de 10 cm em cerâmica 10x10 cm a 1,70m (Feminino-Vermelha) 
(Masculino-Azul); pintura acrílica acetinada cor verde água sobre massa PVA acima de 
1,70m; 
 
           Pilares em concreto: Base com altura de 1,20m, diâmetro de 0,40m. Pintura da 
base: acrílica sobre massa acrílica azul frança até 1,10m. Topo da Base: Filete de 
cerâmica 10x10, PI-3, amarela altura 1,10m. Pintura acrílica sobre massa PVA  (Padrão 
FNDE) cor branco gelo acima da base e até a viga.  
           Paredes externas Cerâmica 10x10cm PI-3 Azul França  até altura de 0,50m, com 
rejunte cinza médio; Pintura acrílica sobre reboco desempenado fino cor branco gelo; 
           Oitões e acabamento das testeiras de calhas e platibandas em cerâmica 10 x 10 
cm azul França; 
 Vergas sobressalentes em concreto com pintura acrílica vermelha. 
 Rufos e encabeçamentos dos oitões, platibandas, calhas e paredes cor concreto. 
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 Volume retangular da fachada de serviços cerâmica 10x10cm amarela. 
 Castelo D’água: Pintura acrílica amarela. 
 
            Pórticos: 
            Administração: Cerâmica 10x10 PI-3 cor AMARELO; 
            Pátio Coberto: Cerâmica 10x10 PI-3 cor VERMELHO; 
 
 
 
PAVIMENTAÇÃO 
 

 Deverá ser executado um contra piso (camada impermeabilizadora) de concreto, 
com espessura de 5.00cm, no traço 1:3: 5, e este não deverão exercer função estrutural. 

 O piso será do tipo granilite fundido no local, com espessura de 15 mm, juntas de 
dilatação e rodapé do mesmo material, (Pátio Coberto, Pisos internos dos Blocos); 

      Blocos intertravados de concreto sobre coxim de areia (Estacionamento Entorno e 
fundo do Anfiteatro);  

       Cimento desempenado palco do Anfiteatro, calçadas externas, piso externo do 
bloco de serviços e rampa de acesso à administração; 

       Placas de concreto magro pré-fabricadas – traço 1:4: 8 – espessuras (5,00 cm); 
conforme projeto; 

        Piso de pedra rolada conforme projeto. 
 
  

PINTURA 
 
  As paredes internas e externas e a laje serão pintadas com tinta látex acrílico, 
com duas demãos na cor recomendada, sobre selador acrílico e massa corrida acrílica, 
em superfície devidamente lixada para retirada das imperfeições. 

 
As esquadrias de madeira serão pintadas com esmalte sintético com prévia 

preparação da superfície com lixamento e aplicação de selador; Banheiros(Azul Mar), 
Salas de Atividades(Creches I, II, e III, Pré-Escola, Multiuso, Informática)(Esmalte 
Amarelo com baguetes em azul França e visor em vidro laminado), Demais 
portas(Esmalte Platina), Alisares(Esmalte azul França). 

 
As esquadrias metálicas serão pintadas com duas demãos de esmalte sintético 

brilho azul mar, com prévio lixamento e uma demão de zarcão e deverá ser feita com 
compressor e pistola. 
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 PRATELEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS:  
           
           Granito polido Espessura 2 cm. 

 
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
Executada de acordo com projeto, com as seguintes diretrizes: 

� O material para instalação elétrica além de atender as normas da ABNT e 
regulamento para instalação elétrica da concessionária local; 

� Eletroduto de PVC rígido; 
� Condutores de baixa tensão; 

Os condutores destinados à enfiação em Eletroduto de luz, força ou sinalizador, 
deverão obedecer as seguintes normas: 
 Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento 
termoplástico para 750 V; 
 Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplásticos 
serão fornecidos em diversas cores, cujo emprego obedecerá as seguintes 
convenções: 
 
 

CORES CONDUTORES 
 DE ALIMENTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
VERMELHO FASE R FASE 
AZUL FASE S ------ 
PRETO FASE T RETORNO 
BRANCO NEUTRO NEUTRO 
 

� LÂMPADA: fluorescente, com reator de partida rápida. 
                        Globo Vidro Leitoso com lâmpadas Incandescente  
� TOMADAS: As tomadas de parede para luz e força serão, 

normalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso. 
� INTERRUPTORES: Serão do tipo e valores normais adequados 

para cargas que comandam. 
� QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: São de chapas de aço nº. 16 BW6 

com borda em flange a alizar, para remate contra revestimento de 
alvenaria. 

� SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS: (Para – Raio tipo Franklin), conforme projeto. 
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 

 
Executada de acordo com o projeto hidráulico obedecendo aos diâmetros e 
especificações indicados, seguindo as seguintes diretrizes. 

� Tubos de pvc rígido marrom série A, com junta soldável; 
� Conexões de pvc rígido soldável; 
� Louças e Metais (Deca ou Equivalente); 
� Válvula de descarga antivandalismo embutida; 
Utilização dos seguintes aparelhos: 
 
BANHEIRO (PNE): 
 
� Bacia sanitária de louça branca com abertura frontal; 
� Lavatório de louça branca com coluna suspenso; 
� Chuveiro elétrico com extensor; 
� Torneira de mesa bica baixa; 
� Assento para bacia com abertura frontal; 
 
BANHEIROS INFANTIS: (Bloco creche I e II) 
 
� Bacia sanitária branca linha infantil; 
� Assento branco linha infantil; 
� Chuveiro elétrico com extensor; 
� Torneira de parede bica baixa; 
 
BANHEIROS: (BLOCO ADMINISTRATIVO) 
 
� Bacia sanitária louça branca; 
� Assento branco; 
� Torneira de bancada bica baixa; 
� Cuba oval de embutir branca; 

 
                      PIA DA CIRCULAÇÃO: (Bloco Administrativo) 
 

� Cuba redonda de embutir ø=30 cm de INOX; 
 

BANHEIROS DE SERVIÇO: (Bloco de Serviço) 

 
� Bacia sanitária louça branca; 
 
 
 
 



              

         E S T ADO  DO  M A T O  G R O S S O  

            P re fe itura  Munic ipa l de  Jaciara  

 

                          Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
                            Fone: (66) 461-1308 e Fax: (66) 461-2255 

6/9 

� Assento branco; 
� Chuveiro elétrico; 
� Torneira de parede; 
 
 
 
 
COZINHA E LACTÁRIO: 
 
� Cuba redonda de embutir ø=30 cm (Lactário); 
� Torneira de bancada bica baixa (Lactário); 
� Torneira de parede bica alta; 
� Torneira elétrica Lorenzetti ou equivalente (4.500 w); 
� Cuba inox 40x34x17cm (bancada de preparo das carnes, lavagem de 

pratos, lactário e salas de atividades); 
� Cuba dupla retangular de inox 39x78x14 ou equivalente (lavagem de 

verduras); 
� Cuba inox 62,5x50,5x30 cm (Lavagem de panelões); 
� Tanque duplo (Pré lavagem da área externa); 

 
                  
 
 
     METAIS E LOUÇAS: USO EXTERNO E GERAL 
 

� Torneira de parede (Tanques); 
� Torneira de parede para jardim (Jardins e Solários); 
� Torneira de bancada bica alta (Salas Creche I,II e III); 
� Acabamento de registros; 
� Tanque duplo com maxicuba, acabamento brilho; 
� Papeleira com rolete plástico. 
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INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

� Tubo de PVC rígido; 
� Caixas sifonadas pvc; 
� Caixas de gordura em alvenaria; 
� Caixas de inspeção em alvenaria; 

 
 
 
MURO 
 

 
 
MOVIMENTO DE SOLOS 
 

� A escavação será feita de forma manual em material de 1ª categoria, terra em 
geral, exceto rocha, inclusive remoção de material escavado pelas laterais. 

� As escavações serão executadas até a profundidade estipulada pelo engenheiro 
calculista, com base na sondagem geológica e topográfica. 

�            As valas deverão ser reaterradas conforme a diferença entre as vigas 
baldrames e a escavação, e deverão ter seus fundos regularizados e compactados 
com maço de 30 kg, e deverão deixar a superfície a mais homogênea e 
regularizada possível. 

 
 
 
INFRAESTRUTURA 
 

� A fundação será executada em concreto armado, composto por um sistema 
de vigas baldrames e Sapatas. 

� A forma será executada com canaleta de blocos de concreto estrutural. 
� As armaduras serão do tipo CA – 50 para as armaduras longitudinais com 

diâmetro até 12,00mm e do tipo CA – 60 para os estribos, com diâmetro de 
4,75mm. 

�  
� O concreto a ser utilizado terá FCK = 20 Mpa, o modo de preparo e 

lançamento do concreto será escolhido pela CONTRATADA, no entanto,  
�  
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� deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência exigida pela 
CONTRATANTE. 

 
ESTRUTURA 
 

� Será executada em concreto armado, composto por um sistema de vigas 
(intermediárias, travamento, respaldo) e Pilares. 

� A forma será executada com canaleta de blocos de concreto estrutural. 
� As armaduras serão do tipo CA – 50 para as armaduras longitudinais com 

diâmetro até 12,00mm e do tipo CA – 60 para os estribos, com diâmetro de 
4,75mm. 

� O concreto a ser utilizado terá FCK = 20 Mpa, o modo de preparo e 
lançamento do concreto será escolhido pela CONTRATADA, no entanto, 
deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência exigida pela 
CONTRATANTE. 

 
 
 
ALVENARIA 
 

� Será executada em blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, 
(espessura 14 cm), FBK = 4,5 MPA. 

 
 
 
 
GRADE/PORTÃO 
 

� A grade será em tubo d= 2” espaçados a cada 15 cm formando quadros 
de 2,00 x 1,80 m, inclusive portões. 
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PINTURA 
 

� As grades e portões serão pintados com duas demãos com esmalte 
fosco, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 

� A pintura das alvenarias em bloco de concreto será pintada com tinta 
acrílica para piso cimentado em (03) três demãos. 

 
 
 
LIMPEZA DA OBRA 
 

Deverá ser removidos todo e qualquer tipo de entulho, sujeira e outro obstáculo 
que possa prejudicar a circulação de pessoas. 

Antes do recebimento da obra, deverão ser testadas todas as instalações, sendo 
estas devendo estar em prefeitas condições de funcionamento. 
 
 
 
 
 
 
 

Amarildo Ticianel 
Engº Civil 

Crea Rnp 1205068414 
Crea MT 5530/D 

 
 


