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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Obra: 2ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/CONTENÇÃO, MURO DE 

VEDAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA “CRECHE TIPO 2” 

Endereço: Rua Altivo Nunes esq. Rua Ottoni Tarragô Martins Bastos – Centro  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Maçambará 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1.1. DESCRIÇÃO DA OBRA: 

O presente Memorial Descritivo refere-se à 2ª Etapa de construção dos muros de 

arrimo/contenção, muros de vedação e passeios públicos da Creche. 

A obra deve ser executada de acordo com a Planta de Locação dos Muros, Memorial 

Descritivo e Planilha Orçamentária. Não será reconhecida qualquer alegação de 

desconhecimento ou dificuldade de execução. 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 

presidirão a instalação e o desenvolvimento da obra. 

 

1.2. PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO 

90 (noventa) dias corridos, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

 

1.3. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser 

de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas, e, no caso de divergência, 

deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização. 

 

1.4. MÃO-DE-OBRA 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das obras deverá permanecer 

no canteiro em tempo integral. 

 

1.5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução da obra. 
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1.6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra será executada em obediência aos projetos e Memorial Descritivo, que 

definirão os aspectos de estruturais e de arquitetura.  

 

1.7. GENERALIDADES  

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da 

ABNT em vigor. 

Os serviços de terra, como corte e aterro serão executados e fornecidos pela 

CONTRATANTE, com a responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços, ou 

seja, a CONTRATADA coordenará a equipe da Secretaria de Obras disponibilizada para 

executar o serviço. 

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA que deverá providenciar o reparo imediato. 

A CONTRATADA deverá manter o pessoal com equipamentos de segurança (EPI) 

adequados a execução dos serviços. 

IMPORTANTE: Compete exclusivamente a contratada a confrontação, exame e adequação 

dos dados, quantitativos e custos constantes na planilha orçamentária, desenhos expressos 

nas plantas e estas especificações. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1. PLACA DA OBRA 

Deverá ser executada uma placa de obra em chapa galvanizada fixada com estrutura 

de madeira de 2,40 m² de tamanho, onde deverão estar descritos os dados da obra e os 

responsáveis técnicos pelo projeto e execução, bem como os dados da empresa executante, 

conforme Lei 5194. 

 

2.2. LOCAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser executada a limpeza e regularização do terreno (com os 

equipamentos/maquinário disponibilizados pela Secretaria de Obras).  

A obra será locada com todo o rigor, os esquadros serão conferidos à trena e as 

medidas tomadas em nível. O nível de referência será o do projeto de implantação da creche 

(N= 0,00)_projeto original. 

 

3. MURO DE ARRIMO E/OU CONTENÇÃO 

 

3.1. GENERALIDADES:  
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 Os muros de arrimo/contenção serão executados em alvenaria de tijolo maciço, com 

estacas em concreto, vigas e pilares. Com uma espessura de 30 cm e altura variável, de 

acordo com os níveis apresentados em planta. Estes tem a finalidade de retenção dos taludes 

dos aterros. A fundação do muro terá uma profundidade média de 3,00 m. A extensão dos 

muros serão de 76,30 m. 

 Será dada continuidade ao muro de arrimo/contenção existente, respeitando-se o 

alinhamento e nível como referência. 

 

3.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 

 As estacas serão executadas a trado, com 25 cm de diâmetro e, em média com 3 m de 

profundidade. O concreto empregado será com FCK 20 MPA e, será deixada esperas de ferros 

para os pilares: 4ϕ8 mm e estribo ϕ5 mm cada 25 cm.  

Os pilares serão executados na largura da alvenaria do muro de arrimo/contenção, com 

concreto FCK 20 MPA com ferragem longitudinal de 6ϕ8 mm e estribo ϕ5 mm cada 15 cm. 

 

3.3. MURO DE ARRIMO E/OU CONTENÇÃO:  

 O muro será executado em alvenaria de tijolo maciço de 5x10x20 cm (1 ½ vez). Todas 

as alvenarias serão assentadas sobre um lastro de concreto magro com impermeabilizante, de 

5 cm de espessura.  As alturas das contenções variam de acordo com o nível do terreno. (ver 

planta de locação dos muros) 

As juntas de assentamento terão em média uma espessura de 2,5 cm, com argamassa 

de traço 1:3 (ci+ar). 

 

* Toda a extensão do muro segue essa metodologia de assentamento 

3.4. IMPERMEABILIZAÇÃO:  

 O lastro de concreto da base do muro será executado com 5 cm de espessura e terá 

aditivo impermeabilizante. 

 A parte interna do muro que tem contato com o solo e com o dreno será 

impermeabilizada em toda a sua extensão. Os revestimentos internos são compostos por 

chapisco 1:3 e reboco massa única 1:4 que terá aditivo impermeabilizante e, os rebocos 

também receberão a aplicação de 2(duas) demãos com emulsão asfáltica à base de água. 

Deverá ser observado o tempo de cura do material para cada demão e, o local a ser 

impermeabilizado deve ser limpo, livre de sujeiras. 
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3.5. DRENO: 

 O dreno será executado com brita nº 3, de 40 cm de largura, na parte interna em toda a 

extensão do muro, exceto no muro dos fundos que será executado na parte externa. 

 Será instalado ao decorrer do muro, paralelo a primeira fiada de tijolo, um tubo de PVC 

corrugado perfurado de DN 100 mm, destinado a coletar os líquidos do dreno, sendo que estes 

terão caixas coletoras de alvenaria de tijolo maciço, rebocadas internamente e com tampa de 

concreto, de 60x60xh variável, que serão interligadas ao tubo do dreno já existente e ligadas a 

rede pública de drenagem pluvial.  

 Também serão implantados dutos de tubo PVC 2” de diâmetro para escoamento de 

líquidos e umidade, que atravessarão o muro, tipo “barbacã”, conforme imagem abaixo. 

 

 O local de implantação dos tubos será 10 cm acima do nível da calçada. Serão 

implantadas 2 (duas) unidades de barbacã por painel de muro. 

 Será instalada uma manta geotextil de espessura de 400 g/m² sobre toda a extensão 

do muro de contenção, com o objetivo de proteger os agregados do dreno; também poderá ser 

utilizado uma manta BIDIM. 

 

4. MURO DE ALVENARIA/VEDAÇÃO: 

 

4.1. GENERALIDADES:  

Serão executados muros de alvenaria com 2,00 m de altura, devidamente rebocados e 

pintados. No muro lateral será instalado um portão de correr de chapa de 3,50x2,00 m, 

conforme localização em planta. 

 

4.2. VIGA BALDRAME: 

Deverá ser executada viga baldrame, em continuidade a viga existente, sobre a 

alvenaria de arrimo, em concreto armado, com FCK 20 MPA, em toda a extensão do muro, e 

terão suas dimensões de forma a suportar as alvenarias. As vigas deverão ter seção mínima 

20x30 cm, com ferragem longitudinal de4ϕ10 mm e estribo ϕ5 mm cada 12 cm .  

 

4.3. SUPRAESTRUTURA: 
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Foram adotadas as descritas abaixo, como referência para a quantificação na Planilha 

Orçamentária. 

4.3.1. PILARES: 

Deverão ser em concreto armado, com FCK 20 MPA, inclusive escoramento, fôrma, 

armadura, lançamento, cura e desmoldagem, a execução dos pilares deverá ser de acordo 

com a NBR 6118. Os pilares deverão ter seção mínima 20x20 cm, com ferragem longitudinal 

de4ϕ8 mm e estribo ϕ5 mm cada 15 cm .  

 

4.3.2. VIGAS DE AMARRAÇÃO 

Sobre as alvenarias dos muros deverão ser executadas cintas superiores de 

concreto armado, FCK 20 MPA, de dimensões mínimas de 20x20 cm. As vigas deverão ter 

ferragem longitudinal de4ϕ8 mm e estribo ϕ5 mm cada 20 cm. 

 

4.4. ALVENARIAS:  

Todas as alvenarias, serão executadas em tijolos cerâmicos 6 furos 9x11x19 cm à 

cutelo, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento, areia e cal , com traço 

1:2:8 e deverão ser executadas de acordo com as espessuras constantes no projeto 

arquitetônico. 

Os tijolos serão umedecidos antes da sua colocação para não ocorrer absorção de 

água da argamassa de rejuntamento. As fiadas deverão ser rigorosamente alinhadas e 

aprumadas, as juntas terão espessura mínima de 15mm. 

No muro dos fundos (lado leste) será executada uma junta de dilatação no meio do 

vão, devido a extensão do muro, com isopor de 10 mm de espessura. 

 
4.5. REVESTIMENTOS: 

Serão rebocadas as alvenarias e estrutura de concreto: 

 Chapisco com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia grossa de 0,5 cm de 

espessura; 

 Massa única: com argamassa no traço 1:2:8 de cimento+cal+areia de 2 cm de 

espessura. 

 

5. PASSEIOS PÚBLICOS E RAMPA/DEGRAUS: 

 

5.1. PASSEIOS PÚBLICOS 

Primeiramente, deverá ser retirado e reassentado os meios-fios existentes, os quais 

serão rejuntados com argamassa de cimento+areia (1:3). Deverá ser respeitado o nível 

indicado em planta. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 

 

6  

 

 

Os passeios serão executados com blocos de concreto intertravados UNISTEIN (16 

faces) com 6x23x11cm, com espessura não inferior a 60 mm. Poderão ser utilizadas 

tonalidades de cinza diferentes e amarelo para compor os quadros modulares propostos. O 

pavimento deverá ser assente sobre colchão de areia (areia de dreno, areia comum ou pó de 

pedra) com espessura mínima de 5 cm o ajustamento entre os blocos deverá ser perfeito.  

Após será feito o rejuntamento de uma faixa máxima de 5 cm junto ao meio-fio com argamassa 

de cimento e areia, até o perfeito preenchimento das juntas. Posteriormente será feito o 

rejuntamento do restante do pavimento com areia ou pó de pedra (peneirado e isento de 

pedrisco) por varrições e aguadas sucessivas, até uma perfeita tomada das juntas. A 

compactação será executada por processo mecânico, através de placa vibratória, no mínimo 

três passadas. Deverá ser observada a inclinação das calçadas para o devido escoamento das 

águas pluviais.  

 

5.2. RAMPA E ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL 

A rampa e os degraus serão executados com estrutura em alvenaria de tijolo maciço de 

5x10x20 cm (½ vez), sobre um lastro de concreto magro com impermeabilizante, de 5 cm de 

espessura. As juntas de assentamento terão em média uma espessura de 2,5 cm, com 

argamassa de traço 1:3 (ci+ar). As alvenarias serão chapiscadas e rebocadas externamente, 

conforme ítem 4.5. 

 

 

* Alvenaria tijolo maciço ½ vez 

  

O pavimento da rampa e dos degraus será executado em concreto de 6 cm de 

espessura, moldado in loco, desempenado, sobre lastro de pedra britada de 5 cm de 

espessura. 

Na rampa será colocado piso podotátil direcional e de alerta de 30x30 cm, em concreto 

pré-moldado, colorido, conforme NBR 9050. 

 

- CORRIMÃO/GUARDA-CORPO: Será executado em tubo redondo, conforme NBR 

9050 e ilustrações abaixo. 
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Empunhadura de corrimão 

 

 

- PORTÃO: Será colocado no acesso ao pátio na entrada de serviço/lado sul, um portão de 

ferro chapa de correr com requadro de tubo 40x40 e cantoneiras de 3,50x2,00 m (modelo 

serralheria). 

- REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS: Conforme a NBR 9050, para a travessia de pedestres, 

será executada conforme ilustração abaixo.  
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6. PINTURA: 

Todos os muros receberão pintura interna e externa, inclusive os muros de 

contenção serão pintados externamente, após cura do reboco. 

As superfícies deverão ser preparadas para receberem a pintura, estas deverão ser 

lixadas, escovadas e limpas para total remoção das partículas soltas, estas receberão no 

mínimo 1 demãos de selador e 2 demão de tinta acrílica semi-brilho. 

O portão será pintado com tinta esmalte brilhante duas demãos, sobre fundo 

nivelador. As cores das tintas serão definidas com a fiscalização do Município. 

 

7. SERVIÇOS FINAIS: 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, 

estando o local completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em 

condições de receber vistoria final. 

Todos os materiais e serviços deverão obedecer às normas e especificações a 

ABNT. 

 

Maçambará/RS, 07 de dezembro de 2019. 

 

 

Claudia Viviani Acosta de Lima                                          Adriane Bortolaso Schramm 
  Engª. Civil – CREA 101.478                                                       Prefeita Municipal 
         Matricula nº 2359 


