
Memorial Descritivo e Especificações 

 

  Obra: Reforma prédio Câmara Municipal de Quevedos - RS 
  Proprietário: Município de Quevedos 
  Local: Rua Manoel Alves Dias, 03 esquina Rua Santa Amélia. 
 
 
 O presente memorial descritivo tem por finalidade de descrever e especificar quais 
os materiais, onde e como será empregado na reforma de do prédio da Câmara Municipal 
de Quevedos, com a área de 283,82 metros quadrados. 
 

• Os serviços a serem executados na reforma são os seguintes: 
• Tratamento da umidade na alvenaria de tijolo a vista; 
• Pintura das paredes internas e esquadrias de madeira; 
• Revisão de calhas e algerosas em todo o prédio; 
• Reparos na canalização pluvial; 
• Execução de uma rampa de acesso a pessoas portadoras de necessidades 

especiais (PNE) conforme a NBR 9050 em que diz respeito à acessibilidade; 
 
Será mantido na obra, em locais previamente determinados, placas do 

Responsável Técnico; 
É de responsabilidade de o construtor manter atualizados, os estudos dos projetos, 

Alvará, Certidões e Licenças para futura analise e pesquisa em caso de duvidas de 
projeto.   
  
01 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Não haverá necessidade de se ter um galpão no canteiro de obras, visto que o  

prédio já esta instalado, sendo que a obra já esta instalada e finalizada. 
 

02 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 – Tratamento da umidade das paredes: 
Primeiramente deverão ser limpos todos os excessos de maneira que a nova 

pintura/tratamento impermeabilizante não seja prejudicado por substratos advindos da 
pintura anterior, para isso devem ser lixados e raspados os restos de material que 
possam estar incrustados no tijolo a vista, tais como sobras de argamassa e limo 
provenientes da umidade, isso no caso de paredes externas. 

 
2.1.1 – Limpeza da alvenaria a vista: 
A limpeza de tijolos deve ser feita preferencialmente com jato d'água de alta 

pressão. Não é recomendável o uso de produtos químicos (ácidos, detergentes, soda, 
etc.). O uso de ácido poderá causar o surgimento de manchas brancas sob o 
impermeabilizante, com sério comprometimento estético.  

O uso de detergentes, soda cáustica ou sabão podem ficar impregnados na 
superfície, facilitando a absorção de umidade. No caso de superfícies com muitas 
manchas de cimento ou argamassa com cal, e que se torne indispensável a limpeza com 
ácido muriático, aconselhamos molhar toda a área com água, antes de usar o ácido.  



O ácido muriático deverá sempre ser diluído (proporção de 1:3 ácido / água). 
Nunca aplicar o ácido puro, para evitar manchas ou corrosão na superfície. Após esta 
limpeza, enxaguar com jato d'água. 

 
2.1.2 – Rejuntamento dos tijolos: 
O rejuntamento dos tijolos para receber uma impermeabilização à base de resina 

acrílica (brilhante, semi-brilho ou fosca) deverá ser sempre do tipo côncavo-raso. Os 
rejuntamentos fundos e retos não permitem uma aplicação perfeita e uniforme da resina 
acrílica, o que certamente acarretará falhas na impermeabilização, com pontos de 
infiltração. 

 
2.1.3 - SUPERFÍCIE COM SILICONE 
A utilização anterior de qualquer tipo de silicone inviabiliza o processo de 

impermeabilização com o sistema acrílico. Mesmo que tenha sido aplicado a muito tempo, 
o silicone permanece ativo na porosidade do tijolo e certamente irá repelir o revestimento 
acrílico. Recomendamos que uma superfície já tratada com silicone, ao necessitar de uma 
nova impermeabilização, seja refeita também com uma solução de silicone concentrado. 

 
OBSERVAÇÕES:Observar um intervalo de 6 a 8 horas entre as demãos ou 

conforme a recomendação do fabricante. 
É de extrema importância seguir as recomendações do fabricante para que o 

produto possa manter as suas características e propriedades. 
 
2.2 – Pintura interna das paredes: 

A pintura das paredes internas e externas será feita com tinta plástica acrílica, de 
marca conceituada. Todas as superfícies (reboco e madeira), antes do inicio da pintura, 
deverão estar limpas e enxutas e serão lixadas. Cada demão, a partir da segunda, só 
poderá ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo 
aproximado entre duas demãos é de 24 horas. Em tempo de chuva os trabalhos de 
pintura externa serão suspensos. 

Serão adotadas as precauções necessárias a fim de evitar respingos de tinta em 
partes destinadas como vidros, ferragens, pisos, etc. 

Os trabalhos de pintura serão executados em obediência às instruções do 
fabricante e as cores serão escolhidas pelo (a) proprietário (a). 

Lixe a superfície a ser pintada e passe o pano úmido para retirar o excesso de 
poeira e gorduras deixadas na hora do lixamento. 

Aplique com um rolo de lã de carneiro uma demão do Selador Acrílico Pigmentado, 
espere a secagem conforme indicado pelo o fabricante. Se caso necessitar, aplique uma 
segunda demão para que obtenha uma uniformidade melhor. 

Para corrigir imperfeições, aplique camadas finas de massa corrida com a 
desempenadeira. Após secar, lixe e elimine a poeira com pano até deixar a superfície lisa 
e nivelado. Caso queira, aplique novamente uma demão do selador pigmentado, para ter 
um melhor rendimento e cobertura na tinta de preferência. 

Aplique com um rolo de lã de carneiro a tinta acrílica na cor de sua preferência, 
respeitando o tempo de intervalo entre demãos de cada fabricante especificado no 
produto. 

 
 
 
 



2.3 – Revisão de calhas e algerosas: 
Todas as calhas e algerosas devem ser revisadas de maneira que se evite o 

transbordamento em dias de chuva, devem ser observados os seguintes detalhes: 
Inclinação; 
Detritos e restos de folhas e argamassa; 
Áreas apodrecida ou com excesso de ferrugem; 
Mau estado de conservação; 
Mau acabamento; 
 
2.4 – Reparos na canalização pluvial: 
As saídas da água pluvial que se encontram na frente do prédio em cano de PVC 

branco de 100 mm devem ser embutidos na alvenaria existente, para isso deve ser aberta 
canaletas com as dimensões e profundidade dos canos para que seja executado o 
serviço a contento. 

Após ser embutidos os canos, as alvenarias devem ser refeitas com argamassa 
1:2:8 (ci-ca-ar) de modo que as mesmas fiquem em perfeitas condições. 

 
2.5 – Execução de uma rampa em concreto armado: 
A rampa será executada com viga de contenção de concreto armado impermeável, 

fck 20MPa (mínimo), de 14x25cm iniciando no nível zero (calçada existente) até o piso 
existente (nível do piso interno da varanda de acesso), onde deverá ser feito à amarração 
das malhas de ferro da rampa e viga. 

As formas serão de madeira bruta serrada, executadas dentro das normas e de 
boa qualidade, bem escoradas e travadas para evitar seu movimento ou rompimento 
durante a concretagem. O concreto deverá ter seu traço definido, de acordo com o 
especificado no projeto estrutural. 

Após a impermeabilização da viga de contenção e o terreno escavado 
Os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da 

ABNT no que tange a sua qualidade e procedência. 
Recomendasse o uso de aditivo de pega na argamassa. No traço de 1:5 mais 

aditivo impermeabilizante. Também deverão ser rebocadas as guias de balizamento, com 
reboco de 2 cm. 

Demais pormenores no projeto executivo. 
 

 
 
 

Tupanciretã/RS, 01 de abril de 2011. 
 
 
 
 

Resp. Técnico:       
         

 
 
 

Proprietário:        
              


