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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES  
  

OBRA: DEPÓSITO ESCOLA MUNICIPAL DRUMOND CASTILHO  
 

• PISO  
Executar contra piso para que ocorra a devida aderência necessária à massa de granilite 
sem deixar resíduos. Faça a medição da localização das juntas longitudinais e 
transversais, 1,00 x 1,00 m e bata a linha com giz para que as demarcações fiquem 
corretas. Após esse procedimento fixe-as com uma camada fina de argamassa e 
assente as juntas plásticas para a dilatação. Aplicar a granilite espalhando-a em toda a 
área existente. Na superfície usar rolete e desempenadeira de aço. Efetuar a cura que 
poderá ser feita com água, após a cura entrar com o polimento, primeiramente com 
esmeril de grão nº36 para polimento grosso e em seguida esmeril nº60 para calafetar 
com cimento para fechamento dos poros. Após 3 a 4 dias passar máquina com esmeril 
nº 120 para retirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento final, que 
poderá ser feito com cera à base de petróleo ou 02 demãos de resina acrílica, já com a 
superfície seca.  
 

• ALVENARIA 
Execução de nova alvenaria, vigas e pilares. Toda a estrutura receberá chapisco e 
reboco, bem como deverá ser aplicado selador e pintura acrílica. Alvenaria de tijolos 
deverá ser executada em toda a extensão da cobertura excluindo vãos entre a mesma e 
as tesouras, evitando a passagem de aves e outros animais de pequeno porte. 
  

• PINTURAS DIVERSAS  
PINTURA ACRÍLICA EM ALVENARIAS – INTERNAS, EXTERNAS  
As superfícies que irão receber tinta acrílica deverão ser lixadas e devem estar secas, 
deverá ser aplicado uma ou duas demãos de selador. Em seguida deverá ser aplicada 
tinta acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão 
servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá 
ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados 
intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das 
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.    
  
PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS  
As superfícies metálicas que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 
lixadas a seco com lixa, posteriormente deverão ser removidos todos os detritos. Deverá 
ser executada 01 demão de fundo anticorrosivo e finalmente deverão ser aplicadas, com 
compressor de alta pressão, duas demãos de esmalte sintético.  
 

• COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA  
A cobertura será executada em perfis metálicos, será coberta com telhas do tipo 
cerâmica.  Onde houver necessidade será aplicado rufos e contra-rufos promovendo a 
estanqueidade. O forro de PVC será executado em todo o ambiente interno.  
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• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
Será executada nova instalação elétrica  e todos os serviços pertinentes à ela deverão 
estar de acordo com as NBR’s, Normas da concessionária e demais normas 
relacionadas.  
  

• DRENO VERTICAL (CAIXA DE BRITA) 
Escavar vala de 0,5m largura e profundidade de 0,5m, fazer fechamentos laterais com 
blocos de concreto, preencher vala com brita. 
 

• LIMPEZA FINAL  
 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito 
funcionamento todas as instalações. 
 Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora 
para fora da obra: serão lavados o granilite, cimentado, e outros, bem como pedra 
ardósia, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios 
de manchas, tintas e argamassas. Para os serviços de limpeza serão usados, além de 
água os produtos que a boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, 
espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. Deverá 
ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando 
especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais 
indevidos.  
  
  
 

 
Lagoa Grande-MG, 13 de junho de 2019.  
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