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Identificação da obra: PROJETO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DENOMINADO JARDIM 
CECÍLIA 
ENDEREÇO DA OBRA: Rua das Azaléias, nº 615, Loteamento Jardim Cecília, bairro Portão Velho 
– Portão/RS 
Área total construída: 1.154,35m² 

 
 

A) INTRODUÇÃO 
O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao 
ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários 
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O programa além de 
prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica as unidades 
escolares de educação infantil da rede pública. 

 

A.1) OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática 

construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas 

particularidades. 
 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto 
executivo, com suas respectivas seqüências executivas e especificações.  

 

B) ARQUITETURA 
 

B.1) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O Projeto Padrão Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de 

atendimento de até 224 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 crianças em período 
integral. As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, 
distribuídos da seguinte forma: 

 

Creche - para crianças de 0 até 4 anos de idade, onde: 
- Creche I – 0 até 18 meses 
- Creche II – 18 meses até 3 anos 

- Creche III – 3 anos até 4 anos 
- Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses 

 
O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, 

tanto no aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social. Foram levadas em consideração as 
grandes diversidades que temos no país, fundamentalmente em aspectos ambientais, geográficos e 
climáticos, em relação às densidades demográficas, os recursos socioeconômicos e os contextos culturais 
de cada região, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos 
ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas 
pedagógicas, culturais e sociais. 

 

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo B em terreno retangular com 
medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade máxima de 3%. Tendo em vista as 
diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto apresenta opções e alternativas para efetuá-
las, dentre elas, opção de instalações elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundações, implantação 
de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de 
elementos construtivos visando o conforto térmico.  
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No caso da Escola para a cidade de Portão, o terreno está a 1,48m do nível do passeio público, 
por isso a escola foi implantada mais afastada utilizando da área remanescente do terreno, de 96,75m², 
para dar acessibilidade à edificação, criando elementos de rampas e escadarias. 

 

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso as crianças na faixa etária definida, o 
projeto adotou os seguintes critérios: 

- Facilidade de acesso entre os blocos; 
- Segurança física que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, 
lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia; 
- Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem degraus, rampas ou 
juntas; 
- Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como: pátios, solários 
e  áreas externas; 
- Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros nas partes 
inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas entre os solários; 
- Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, 
como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral. 

 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, 
e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

 

B.2) DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 
 

As escolas de ensino infantil do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos distintos de acordo com 
a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e 2 blocos 
pedagógicos. Os blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área 
externa estão o playground e o castelo d’água. A área total construída da edificação do Proinfância B é de 
1.154,35m². 

 

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 
 

Bloco Administrativo (entrada principal da escola): 

• Hall; 

• Recepção; 

• Secretaria; 

• Circulação interna; 

• Diretoria; 

• Sala de professores; 

• Almoxarifado; 

• Sanitários adultos: masculino e feminino. 
 

Bloco de Serviços: 

• Circulação interna; 

• Rouparia: 
- Balcão de entrega de roupas limpas. 

• Lavanderia: 
- Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 
- Bancada para passar roupas com prateleiras; 
- Tanques e máquinas de lavar. 

• Depósito de Material de Limpeza (D.M.L.); 

• Vestiário masculino; 

• Vestiário feminino; 

• Despensa; 

• Cozinha: 
- Bancada de preparo de carnes; 
- Bancada de preparo de legumes e verduras; 
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- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 
- Bancada de lavagem de louças sujas; 
- Área de Cocção; 
- Balcão de passagem de alimentos prontos; 
- Balcão de recepção de louças sujas; 

• Buffet; 

• Lactário: 
- Área de higienização pessoal; 
- Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios; 
- Bancada de entrega de alimentos prontos. 

• Área de Serviço externa: 
- Secagem de roupas (varal); 
- Central GLP; 
- Depósito de lixo orgânico e reciclável; 
- Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças. 

 

Blocos Pedagógicos: 
 

Bloco Creche I e II – crianças de 0 a 3 anos: 

- Fraldário (Creche I); 
- Sanitário (Creche II); 
- Atividades; 
- Repouso (Creche I); 
- Alimentação (Creche I); 
- Solário. 

 
Bloco Creche III e pré‐escola – crianças de 3 a 5 anos e 11 meses: 
- Atividades; 
- Solário. 

 

Bloco Multiuso: 
- Sala multiuso; 

- 02 sanitários infantis, feminino e masculino; 
- 02 sanitários para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e masculino; 
- Sala de apoio à informática (S.I.); 
- Sala de Energia Elétrica (S.E.E); 
- Sala de Telefonia (S.T.). 

 

Pátio Coberto: 
Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, onde se localiza o refeitório, 
próximo ao buffet. 

 

Playground: 
Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 

 

Castelo d’água: 
Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os reservatórios de água. 

 

B.3) ACESSIBILIDADE 
 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade 
é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida”. 
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O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos 
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, 
equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

 

B.4) REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

 

C) SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

C.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

C.1.1 A EMPRESA ‐ MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA – CONSTRUÇÃO ATUAL (PARALISADA) 
A MVC era a única fornecedora de equipamentos educacionais pré-fabricados, com experiência 

em produtos instalados, testados e com desempenho comprovado dentro do estado de Alagoas. Esta 

mesma empresa era a responsável por construir mais de 50 escolas do tipo Wall System em todo o 

território nacional. 

O sistema construtivo modular Wall System apresentava vantagens em relação à construção 

convencional na maioria dos estados, mas por se tratar de uma tecnologia inapropriada para regiões do 

sul, devido a alta umidade do ar, essa tecnologia não teve grande êxito. 

A empresa não conseguiu finalizar a escola e a mesma esteve paralisada por aproximadamente 

7 anos. 

A administração pública optou por demolir as paredes dos painéis em Wall System e perfis 

pultrudados, aproveitando as estruturas das fundações (radiers), estrutura dos telhados e calhas que 

permanecem em bom estado. 

 

D) O NOVO SISTEMA CONSTRUTIVO 
A Escola de Educação Infantil denominada Jardim Cecília será construída então sob o radier 

existente, reforçado com uma nova camada de concreto e ferragens específicas, levantada com alvenarias 

de bloco de concreto estrutural, grauteados.  

Os fechamentos dos oitões serão em placa cimentícia e o fechamento do pátio central será em 

ACM com esquadrias de vidro temperado. 

 
E) DEFINIÇÃO DOS ITENS QUE IRÃO COMPOR A OBRA EXECUTIVA: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 Administração de obra 
Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento da obra, bem 

como os funcionários relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais 

empregados na execução do objeto. Ainda, são consideradas as demais despesas administrativas para a 

total e completa administração da obra. Devendo ser considerada para essa obra um Arquiteto de Obra 

Pleno, um Engenheiro Civil de obra Pleno e um Encarregado geral de obras. 

 

1.2 Serviços para execução 
A placa indicativa da obra deverá ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira, 

pintada com tinta esmalte sintético, contendo as principais características do contrato, como nome da 

obra, órgão contratante e valor investido, conforme modelo a ser apresentado pela Prefeitura Municipal. 

Suas dimensões deverão ser de 2,00m x 1,125m (base x altura), em local visível, conforme local indicado 

pela fiscalização da obra. 
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Em atendimento aos sanitários provisórios e necessidades da obra, fica sob responsabilidade da 

CONTRATADA, a instalação provisória de água, esgoto e energia elétrica, com entrada e saída 

independente                               na    rede pública, obedecendo às prescrições locais. 

Será utilizado para canteiro de obra, através de locação, um container para utilização de 

escritório, contendo 1 sanitário completo, sem divisórias, nas dimensões 2,30 x 6,00m com 2,50m de 

altura. E um container para utilização de sanitários nas dimensões de 2,30 x 4,30m com 2,50m de altura, 

contendo 3 bacias sanitárias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. Ambos fabricados com chapa de aço 2 

nervurado trapezoidal forro c/isolamento termo acústico chassis reforçado piso de compensado naval. 

Para o fechamento da obra deverá ser considerado tapume com telhas metálicas com 1,80m de 

altura, para a parte frontal da obra e lateral esquerda. 

A obra será locada com utilização de equipe topográfica fornecida pela empresa executora da 
obra, para demarcação das divisas e locação do gabarito, sendo que o eixo das fundações, pilares e 
alvenarias serão marcados em gabarito de madeira ou aço, obedecendo rigorosamente às cotas e níveis 
indicados no levantamento planialtimétrico aprovado e a planta de locação do terreno, sendo aferidas as 
dimensões, alinhamentos e ângulos. 

 

2. RETIRADA E LIMPEZA DE ESTRUTURAS EXISTENTES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 
 

2.1 Retirada e limpeza 
A Limpeza Manual do terreno deve ser executada antes da locação da obra, deverá ser retirada 

a vegetação existente, restos de materiais e demais empecilhos para a execução das mesmas. 

O local da obra deverá ser limpo, evitando-se o acúmulo de entulho. O material resultante de 

demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado, pela Contratada, da área da construção,                            conforme 

deliberação da Comissão de Fiscalização. É de responsabilidade da Contratada o descarte deste material 

em locais licenciados. 

 

2.2 Estrutura da cobertura e calhas 
Para dar início à execução da obra, deverá ser removidas todas as telhas de fibrocimento 6mm, 

existentes na obra, para futuro reaproveitamento pela Prefeitura, que fará o recolhimento deste material. 

Deverão ser removidas as estruturas das coberturas em aço, já instaladas, assim como as calhas, 

e catalogadas para que possam ser utilizadas novamente na nova construção. 

Estes materiais deverão ser armazenados em local seguro e livre de umidade. 

Para a reutilização desse material deverá ser feito uma limpeza e pintura com tinta convertedora 

de ferrugem, antes de serem instaladas novamente em cima das novas alvenarias. 

 

2.3 Demolição dos muros de divisa 
Deverá ser demolido os muros das divisas construídos, que é o muro da lateral direita, com 70m 

de comprimento, o muro de fundos, com 40m de comprimento e o muro da lateral esquerda, parciamente 

construído, com 50 m de comprimento.  

Esta demolição é necessária pois as paredes dos muros encontram-se instáveis, podendo causar 

riscos de queda. 

 

2.4  Remoção e descarte das chapas e perfis de Wall System 
Após a remoção das telhas e tesouras metálicas existentes deverão ser removidos todos os 

painéis existentes, devendo ter o cuidado para não danificar as esperas de água e esgoto já chumbadas 

no piso radier existente. 

Esse material removido deverá ser descartado em aterro licenciado para esse tipo de resíduo 

(gesso/poliestireno). 

 

2.5 Movimentação de terras ‐ Escavação do talude 
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O terreno está no nível correto da obra, portanto não precisará passar por aterro. 

Somente na parte frontal da obra deverá ser feito corte do talude existente, para construção do 

muro de contenção, para abrigar a rampa de acesso de pedestres, veículos e escadaria, conforme medidas 

de projeto. Deverá ser escavado o talude do alinhamento frontal, uma extensão de 15,00m por 1,80m de 

altura. 

 

3. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
 

3.1 Reforço do radier 

O projeto da Fundação existente construído pela MVC Componentes Plásticos é do tipo Radier 
que era o que melhor se adaptava ao sistema construtivo proposto. Este tipo de fundação é composto 
por lajes de concreto armado em contato direto com o solo que captam as cargas dos pilares e paredes e 
descarregam sobre uma grande área do solo, possui seção típica de 10 cm de espessura e é utilizada em 
obras de pequeno porte. 

Será executado um reforço estrutural acima desse radier existente, conforme Laudo estrutural 
fornecido pela contratada, Laudo este referente à outra construção de radier executado pela mesma 
empresa, relativo à mesma tipologia de construção. 

 A execução deste reforço é necessário para que o radier suporte as novas cargas de alvenarias. 

Para executar esse reforço no radier será necessário limpar toda a superfície, e furar com broca 
Ø8mm. Limpar os furos e chumbar uma armadura de ligação de Ø6,3mm, com espaçamento de 0,40m 
entre uma e outra, conforme projeto específico. 

Em cima será colocada malha de tela soldada Q196 e concretada com concreto armado estrutural 
com resistência (FCK) de 30Mpa, com cura úmida por 7 dias. 

Antes do reforço estrutural deverão ser locados e reposicionadas as redes de água fria e esgoto 
já instaladas no radier existente. Em alguns locais esses pontos deverão ser deslocados, escavando o local 
da rede existente, deslocando o ponto e deixando a nova espera à vista. 

Somente após essa etapa é que poderá ser colocado a malha e concretado o reforço do radier. 
A montagem das estruturas, paredes e piso serão feitas sobre esta base de reforço de concreto. 

Após concluída a cura do concreto do reforço do radier, o piso será demarcado para que sejam 
locadas as alvenarias de bloco de concreto estrutural, seguindo projeto arquitetônico. 

 

3.2 Fundação Castelo d’água 
A empresa contratada deverá montar o gabarito para proceder a locação da base do reservatório. 

Serão executadas primeiramente as estacas brocas de concreto, com perfuração de trado concha, no 
diâmetro 25, com comprimento mínimo de 7,00 m e armadas na sua extensão com 6 barras de ferro, 
diâmetro 10mm, e armadura de arranque de 5,0mm, conforme projeto estrutural. O concreto utilizado 
nas estacas será de Fck= 30Mpa.  

As formas do radier do reservatório serão em madeira serrada, com até 4 utilizações e 
executados conforme projeto estrutural. Deverá ser observado que para a execução do radier, 28 cm 
ficará para dentro do solo e somente 12 cm acima do greide natural. O concreto aplicado será do tipo 
usinado com Fck de 30Mpa. Deverá ser vibrado a ponto de eliminar o máximo de ponto de ar e água do 
concreto, formando uma aparência de concreto aparente após a concretagem. Para a execução do radier, 
deverá ser montado um lastro de concreto magro de 3 cm de espessura sobre o solo compactado. As 
armaduras positivas e negativas serão com ferro Ø10,00mm, conforme dimensões e posicionamento do 
projeto estrutural. Nesta etapa também deverá proceder a fixação dos chumbadores que irão fixar a caixa 
metálica à base de concreto, conforme projeto.  

OBS.: Os chumbadores fixados à caixa metálica deverão ser posicionados em cima das ferragens 
da base conforme projeto. 

 

3.3 Bloco de Serviço 

As fundações da área de apoio ao bloco de serviços serão do tipo estacas brocas de concreto, 
com perfuração de trado concha, no diâmetro 25 e concreto armado com fck= 20mpa. 

A execução da estaca, será precedida da locação através do indicado no projeto estrutural. 
Proceder a perfuração no solo com trado manual ou mecânico até atingir a profundidade de 3,50m e 
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lançar o concreto em seguida, promovendo o devido adensamento. Evitar intervalos alongados entre a 
perfuração e concretagem devido possíveis desmoronamentos, comprometendo o objetivo final. 
Executar estaca broca Ø 0,25m, com profundidade de 3,50 metros, com concreto de resistência de Fck = 
20 mpa.  

Após o completo preenchimento da estaca, deve-se colocar a armadura de aranque, coforme 
projeto estrutural, sendo que o concreto deverá estar ainda fluido. 

 

3.4 Pátio Coberto 
Em cima do piso radier existente serão apoiadas a estrutura de concreto para sustentação da 

cobertura do pátio coberto. 
A estrutura será composta por colunas de concreto armado no sentido transversal do pátio 

coberto e alvenarias de bloco de concreto estrutural grauteadas nas quatro extremidades do pátio 
coberto.  

 
Sobre as colunas de concreto armado: 

As formas deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, ver prancha E4. 
Quando da execução das formas deverão ser analisados os projetos complementares, com a 

finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para canalizações, eletrodutos, etc. Estas 
passagens poderão ser executadas deixando-se tubos de PVC nas formas, durante a concretagem. 

A armadura deverão obedecer o recobrimento da ferragem de 0,03m. As ferragens deverão ser 
depositadas na obra, sobre cavaletes, de forma a não ficarem em contato com o solo. Deverão estar 
perfeitamente alinhadas. As colunas serão de 20x30cm, com 4 barras de ferro de 12,5mm, e estribo com 
barras de ferro de 5.0mm, espaçadas a cada 15cm. 

O traço do concreto terá resistência mecânica de Fck 25 Mpa, seu amassamento deverá ser 
mecânico e todos os materiais, manuseio e cura deverão atender as Normas Brasileiras correspondentes. 
Deverá ser utilizado vibrador elétrico em toda a concretagem, para enchimento das formas. 

Antes de qualquer etapa de concretagem deverá ser solicitada a presença da fiscalização para 
verificação das formas e ferragens respectivas, quando então será autorizado o início do serviço. Todas as 
peças de concreto deverão permanecer continuamente molhadas por um período que vai de 1 hora após 
a concretagem até 24 horas, e permanentemente úmidas desde aí por mais 7 dias. 

Qualquer desforma só será permitida após 7 dias (faces laterais) e 21 dias (demais faces). 
 
Sobre as alvenarias grauteadas do pátio central: 
Para as alvenarias dos cantos do pátio central, serão utilizados blocos de concreto estrutural de 

19x19x39cm, de Fck 14MPa, em conformidade com as normas, com juntas horizontais totalmente 

uniformes e preenchidas com espessura prevista em projeto, assentados com argamassa mista de 

cimento cal e areia.  

O concreto utilizado para o graute vertical dessas alvenarias será o concreto de Fck 15MPa, com 

traço de 1:0,4:2:2,4 (cimento cal, areia graduada e brita nº 0). Além das barras de ferro de 8mm, CA50, 

nervurado, conforme locais indicados em planta E4. 

 
Sobre as vigas cinta de concreto armado: 

As cintas de concreto armado serão executadas de acordo com projeto em anexo, com concreto 
de Fck 25Mpa. Nas vigas de respaldo (fechamento), deverão ser colocadas esperas de ferro  4.6mm para 
fixação das tesouras. 

A armadura deverão obedecer o recobrimento da ferragem de 0,03m. As vigas cinta serão de 
dimensões 20x30cm, armada com 3 barras de ferro de 12,5mm, na parte superior da viga e 3 barras de 
ferro de 10mm na parte inferior, e estribo com barras de ferro de 5.0mm, espaçadas a cada 15cm. 

 

3.5 Rampa, Escada e Muro Frontal 
O portão da escola em relação ao passeio público possui um desnivel de 1,48m, por isso será 

executado uma alvenaria de pedras grês, em conjunto com colunas e vigas de concreto armado, conforme 
descrição abaixo. 

Nos locais indicados em projeto serão executadas estacas broca de concreto, com perfuração de 
trado concha, no diâmetro 25 e concreto armado com fck= 20mpa. 
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A execução da estaca, será precedida da locação através do indicado no projeto estrutural. 
Proceder a perfuração no solo com trado manual ou mecânico até atingir a profundidade de 3,50m e 
lançar o concreto em seguida, promovendo o devido adensamento. Evitar intervalos alongados entre a 
perfuração e concretagem devido possíveis desmoronamentos, comprometendo o objetivo final.  

Após o completo preenchimento da estaca, deve-se colocar a armadura de aranque, coforme 
projeto estrutural, sendo que o concreto deverá estar ainda fluido. A ferragem deverá ultrapassar 10cm 
para fora, para o perfeito engastamento da mesma junto das vigas de fundação. 

No intervalo entre as estacas brocas, servindo como base para as vigas de fundação, executar 
uma alvenaria de pedras de grês(arenito) facetadas, argamassadas com cimento e areia, traço 1:4, três 
fiadas, a primeira fiada transversalmente à viga e as duas demais, longitudinalmente à viga, servindo de 
base para a execução da viga. O respaldo desta fundação  será constituído por uma viga contínua de 
concreto armado. No fundo das sapatas deverá ter leito de brita n. 1 de 5cm. 

As vigas de fundação serão de concreto armado Fck 25Mpa, de dimensões 20x30cm, com 4 
barras de 10mm, estribos de 5mm, espaçadas a cada 15cm. 

As vigas de fechamento serão de concreto armado Fck 25Mpa, de dimensões 20x20cm, com 4 
barras de 10mm, estribos de 5mm, espaçadas a cada 15cm. 

Deverá ser executada uma viga para servir de trilho para o portão de acesso aos veículos, de 
concreto armado Fck 25Mpa, de dimensões 20x45cm, com 6 barras de 10mm, estribos de 5mm, 
espaçadas a cada 15cm. 

As colunas frontais serão de concreto armado Fck 25Mpa, de dimensões 20x32cm, com 4 barras 
de 10mm, estribos de 5mm, espaçadas a cada 15cm.  

Para vencer esse desnível será executada uma escadaria de concreto armado, Fck 20Mpa, 
localizado do lado esquerdo do portão de pedestres, com barras transversais e longitudinais de 10mm. 

Do lado direito, o desnível será vencido por uma rampa de acesso, seguindo a NBR 9050. A rampa 

será estruturada com alvenaria de pedra grês com dimensões 25x13x45cm argamassadas com cimento e 

areia, traço 1:4. O revestimento do piso da rampa e seu patamar será de concreto moldado in loco, Fck 

20Mpa, com espessura 10cm, e armadura de malha 10x10, CA 60, fio 5mm (Q196).  

O patamar de acesso da escola deverá ser revestido de basalto regular, nas dimensões 45x45cm 

e os degraus da escadaria de basalto levigado. 

 

4. SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO 
 

4.1 Colunas grauteadas, canaletas e alvenaria para muro 

Para a alvenaria do muro, serão utilizados blocos de concreto de 14x19x29cm, com resistência 
mecânica de fck 14MPa, em conformidade com as normas, com juntas horizontais totalmente uniformes 
e preenchidas com espessura prevista em projeto, assentados com argamassa mista de cimento cal e 
areia.  

Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas, niveladas, aprumadas, sendo que as paredes 
deverão ser levantadas uniformemente.  

O concreto utilizado para o graute vertical será o concreto de fck 15MPa, com traço de 1:0,4:2:2,4 

(cimento cal, areia graduada e brita nº 0). Além de 4 barras de ferro de 8mm, CA50, nervurado, conforme 

locais indicados em planta específica. 

As vigas de coroamento (ou cinta) das alvenarias de concreto estrutural serão de blocos de 

concreto do tipo canaleta, nas dimensões 14x19x29cm, com uma ferragem treliçada internamente e 

concretada. Essa ferragem treliçada será composta por 2 barras de Aço nervurado CA60, de diâmetro 

6mm, com 6cm de largura, e com uma barra superior de 6mm, formando uma seção triangular. As 

diagonais dessa treliça serão de barras de ferro 4,2mm, conforme detalhe do projeto estrutural. A cinta 

deverá ser executada em toda a extensão dos muros. 

 

4.2 Elementos Vazados 

Deverão ser executadas, entre os solários e pátio de serviços, um fechamento de peças pré-
fabricadas em concreto do tipo quadriculado, com 16 furos e medidas 40x40x7cm(larg. x alt. x prof.), de 
primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica 
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segundo cor indicada no projeto. 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante. 

O assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os fechamentos laterais e 
superiores. 

Para melhor estruturação dos elementos de cobogó, deverá ser executado colunas de concreto 
armado de 15x15cm, Fck 25Mpa, com 4 barras de 10mm e com estribos de 5mm, espaçados a cada 15cm. 
E para acabamento superior deverá ser executado uma viga de concreto armado, de 20x20cm, armado 
com 4 barras de 10mm, com estribos de 5mm, espaçados a cada 15cm, ao redor de cada conjunto dos 
elementos, com espessuras conforme prancha A09.  

 

4.3 Colunas grauteadas, canaletas e alvenaria para Escola 
Para as alvenarias do prédio, será utilizado bloco de concreto de 14x19x29cm, de Fck 14MPa, em 

conformidade com as normas, com juntas horizontais totalmente uniformes e preenchidas com espessura 

prevista em projeto, assentados com argamassa mista de cimento cal e areia.  

Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas, niveladas, aprumadas, sendo que as paredes 

deverão ser levantadas uniformemente. Sobre o vão de portas e janelas, serão utilizados blocos do tipo 

canaleta, com uma ferragem treliçada internamente e concretada, para servirem como vergas e contra-

vergas, ultrapassando as dimensões da largura dos vãos das esquadrias em pelo menos 30 cm em cada 

lado e terão altura do bloco canaleta. Essa ferragem treliçada será composta por 2 barras de Aço 

nervurado CA60, de diâmetro 6mm, com 6cm de largura, e com uma barra superior de 6mm, formando 

uma seção triangular. As diagonais dessa treliça serão de barras de ferro 4,2mm, conforme detalhe do 

projeto estrutural. Quando os vãos forem relativamente próximos e da mesma altura, recomenda-se uma 

única verga sobre todos eles.  

O concreto utilizado para o graute vertical será o concreto de Fck 15MPa, com traço de 1:0,4:2:2,4 

(cimento cal, areia graduada e brita nº 0). Além de 4 barras de ferro de 8mm, CA50, nervurado, conforme 

locais indicados em planta específica. 

As vigas de coroamento (ou cinta) das alvenarias de concreto estrutural serão de blocos de 

concreto do tipo canaleta, nas dimensões 14x19x29cm, com uma ferragem treliçada internamente e 

concretada. Essa ferragem treliçada será composta por 2 barras de Aço nervurado CA60, de diâmetro 

6mm, com 6cm de largura, e com uma barra superior de 6mm, formando uma seção triangular. As 

diagonais dessa treliça serão de barras de ferro 4,2mm, conforme detalhe do projeto estrutural. 

Para fixação das tesouras nas vigas de coroamento deverão ser chumbadas esperas de chapa de 

aço carbono, de 14x18cm com 10mm de espessura, para soldagem das tesouras nas mesmas. Com espaço 

entre elas de no máximo 1,50m. 

 

4.4 Divisórias Diversas 
4.4.1 Divisórias de granito 

As divisórias dos sanitários administrativo, de serviços e infantil serão em granito cinza 

andorinha, espessura 30mm, com acabamento polido em ambos os lados, com dimensões variáveis, 

conforme projeto. 

A altura das divisórias será de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos sanitários infantis (vão 

com altura de 20cm do piso ao início do painel); 

Todos os elementos de fixação dos granitos deverão ser cromados.  

4.4.2 Divisórias leves modulares 
As salas de repouso da Creche I serão fechadas com painéis de divisória leve modular, 30mm, 

conforme projeto específico. 

As divisórias deverão ter largura de 3,08m, 2,10m de altura e 30mm de espessura, acabamento 

melamínico na cor gelo, com toda a perfilaria em aço galvanizado da mesma cor. Com painel de vidro 

transparente 4mm, e porta completa de 0,80x2,10m, do mesmo material, com postigo de vidro fixo, 

também de 4mm. 



MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO B 

11 

 

 

 
5. ESQUADRIAS 

 
5.1 Portas de Madeira 

As folhas de porta deverão ser compostas por madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes 

de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo 

monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros 

reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores 

especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

Os batentes das portas serão instaladas nos vãos dos blocos de concreto estrutural, com espuma 

expansiva de poliuretano, conforme locais indicados em projeto. Os marcos e alisares (largura 5cm) 

deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e receber no 

mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies 

lisas e isentas de asperezas. 

Deverá ser verificado o posicionamento e o tipo da porta a ser instalada. Encaixar o kit de porta 

com batente no vão da alvenaria já acabada. Ajustar o prumo, conferir as medidas e o alinhamento do 

conjunto, calçar o vão da porta com um gabarito de madeira, a fim de evitar que a medida do vão seja 

alterada. 

Prender com espuma expansiva de poliuretano, esperar a secagem completa do adesivo de 

acordo com as orientações do fabricante. 

Instalar as guarnições do lado de dentro e do lado de fora, com parafusos autoatarraxantes. 

 

5.2 Esquadrias de alumínio (Portas e janelas) 
As esquadrias serão de alumínio anodizado na cor natural, tanto as janelas quanto as portas 

externas do Bloco de Serviços, fixadas no contramarco de aço embutidas nas alvenarias de bloco de 

concreto, previamente chumbadas. Nas janelas de alumínio os vidros terão espessura mínima 6mm e 

serão temperados, nos casos dos painéis maiores. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas (caso se apliquem) ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 

movimentos. 

Deve-se observar também os seguintes pontos: Para a fixação das esquadrias será utilizado 

parafuso autoatarraxante e vedação silicone padrão para esquadrias. 

As esquadrias serão fixadas em contramarco de ferro, com 6 mm de espessura, abas de 7,5cm 

do lado externo (que serão posteriormente pintadas de acordo com o modelo padrão de identidade 

visual) colados no painel, apresentando comprimento conforme dimensões das esquadrias. 

 

5.3 Esquadrias metálicas ‐ gradil 
5.3.1 Portões de acesso principal 

Trata-se de portões estruturados em ferro metalon 40x40, parede 1,5mm, e barras verticais de 

ferro liso, diâmetro ½”, espaçadas a cada 10cm, e barras de ferro chato, na horizontal, para ajudar no 

enrijecimento da estrutura, pintados com tinta esmalte, com cores a definir pela engenharia. 

 

5.3.2 Portas e gradis metálicos (incluir ferragens) 
Nos locais indicados em projeto deverão ser executados os gradis e portões metálicos composto 

de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela 
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em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”. 

Os quadros estruturais deverão ser de tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm; 

Os requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”, com batedor em 

barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”. As travas de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo 

(Ø=1/2”), com porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”), e tela de arame galvanizado 

(fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de 2”. 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 

cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de 

solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer 

outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão. 

O portão de acesso dos veículos será de correr, nas dimensões 3,30 x 2,20m, estruturados em 

ferro metalon 40x40, parede 1,5mm, e barras verticais de ferro liso, diâmetro ½”, espaçadas a cada 10cm, 

pintados com tinta esmalte, com cores a definir pela engenharia, conforme detalhe do projeto. 

 

5.4 Esquadrias de vidro 
5.4.1 Fechamentos de vidro do pátio coberto 

Para o fechamento do pátio coberto será utilizado vidro temperado de espessura 10mm 

estruturado com perfis de alumínio, conforme projeto e detalhamento. Deverá ser fixada no piso, e sua 

altura corresponde ao pé-direito acabado do ambiente – do piso à viga. 

Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens 

recomendadas pelo fabricante. 

 

5.4.2 Portas de vidro 
Conforme locais indicados no projeto, deverão ser instaladas portas e fechamentos em vidro 

temperado de espessura 10mm, conforme projeto e especificação. Devendo ser observados os locais 

onde as portas de vidro deverão ter barra anti-pânico, conforme indicações de projeto de Plano de 

Prevenção Contra Incêndio (PPCI). 

O sistema de fixação no piso (base) e no teto, será através de ferragens para portas pivotantes 

utilizando parafusos autoatarraxantes na fixação das ferragens, para montagem de portas duplas. 

 

6. SISTEMAS DE COBERTURA 
 

6.1 Treliças metálicas 
Nessa etapa as tesouras existentes, previamente tratadas, deverão ser re-instaladas nos mesmos 

locais de onde foram removidos. 
Para os locais onde não possuíam, como passarela, pátio coberto e entre o Bloco de Serviços e 

Bloco Pedagógico I, deverão ser executados conforme critério a seguir: 
O engradamento metálico da cobertura será em aço galvanizado. As bobinas que constituem a 

matéria-prima para a fabricação dos perfis devem ter a espessura nominal mínima de 0,80 mm, exceto 
para elementos sem função estrutural e terças. Para espessura nominal máxima é estabelecido o valor de 
3,0mm. 

As ligações de campo são parafusadas. Excetuando as ligações com parafusos autobrocantes, o 
aço para os parafusos, porcas e arruelas de alta resistência deve atender à especificação ASTM-A-325. 

Quanto às ligações com parafusos autobrocantes e autoarraxantes devem ser do tipo CISER, de 
aço carbono cementado e temperado, autoarraxantes e com ponta broca. Os parafusos com diâmetro de 
4,2 mm devem ser do tipo ST 4,2, código 217, cabeça flangeada, fenda Phillips. Os parafusos com diâmetro 
de 4,8mm devem ser do tipo ST 4,8, código 220, cabeça sextavada. 

TERÇAS DA COBERTURA - As terças serão produzidas em perfil Ue 140x40x12x0,95/ Ue 
90x40x12x0,95 e posicionadas conforme projeto de cobertura. 

TESOURAS DA COBERTURA: As cordas inferiores das tesouras devem apresentar comprimentos 
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destravados quanto à flambagem lateral com torção de, no máximo, 1200 mm. Isto é conseguido com o 
emprego de linhas de travamento com fitas a cada 1200 mm, no máximo, combinadas com 
“bloqueadores” em X compostos por perfis Ue 90x40x12x0,80 ou fitas com largura de 40 mm. O usual é 
dividir o vão em dois ou mais segmentos iguais, dependendo de seu comprimento. 

As cordas superiores das tesouras devem apresentar comprimentos destravados quanto à 
flambagem lateral com torção de, no máximo, 1200mm. Isto é conseguido com o emprego de linhas de 
travamento lateral formadas por terças parafusadas a cada 1200 mm ao longo da corda superior. O usual 
é dividir o vão em dois ou mais segmentos iguais, dependendo de seu comprimento. 

Nesta edificação é necessário o emprego de contraventamento horizontal em X com fita de 
70 mm de largura. Esse contraventamento deve repetir a mesma configuração adotada para os 
contraventamentos nos planos do telhado, sendo instalado imediatamente abaixo das cordas inferiores 
das tesouras do telhado. As áreas contraventadas devem ter comprimentos e larguras não superiores a 
3,00 metros. 

 

DESCRITIVO DIMENSÕES VÃO MÁXIMO COMPRIMENTO 
MÁXIMO 

Terças 90x40x12x0,95mm 120cm 150cm 

Tesouras - cordas inferiores 90x40x12x0,80mm 840cm 120cm 

Tesouras - cordas 
superiores 

90x40x12x0,80mm 840cm 120cm 

Diagonais e Montantes 90x40x12x0,80mm 840cm 120cm 

 

Para a instalação da estrutura de cobertura deverá ser seguida a sequência de execução descrita 
acima, juntamente com os dimensionamentos dos elementos das estruturas. 

As tesouras serão soldadas nos elementos metálicos chumbados na viga de coroamento, 
conforme espaçamentos do projeto específico. 

 

6.2 Telha trapezoidal com isolamento termoacústico 
Telhas trapezoidais de aluzinc com isolamento acústico, e chapa trapezoidal na face inferior 

também, na cor natural, comprimentos diversos; h do isolante= 30mm, espessura total 7cm. Peças 
complementares: cumeeiras, rufos, espigões e outras. Acessórios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de 
abas, conjunto de vedação, massa de vedação, cordão de vedação e outros. 

A montagem deve ser iniciada do beiral para o ponto alto do telhado (cumeeira). As águas 
opostas devem ser montadas simultaneamente, no sentido contrário aos ventos predominantes. Para 
evitar o remonte de quatro espessuras, os cantos das telhas intermediárias deverão ser cortados em 
diagonal. O corte de canto é obrigatório, pois evita o surgimento de frestas, que possibilitam a entrada de 
luz e água, além de evitar deformações nas telhas. 

Para a fixação da telhas nas terças metálicas serão utilizados parafusos autobrocantes, próprios 
para a fixação de telhas, com arruela de vedação. 

 

6.3 Placa cimentícia 
O fechamento dos beirais e oitões dos telhados dos Blocos Administrativo, serviços, Multiuso, 

Pedagógico I , Pedagógico II e passarela serão em chapa de placa cimentícia, estruturadas em perfis 

metálicos de aço zincado, formato “U”, de dimensões 70x3000mm e espessura 0,5mm, conforme 

especificações dos projetos. Com acabamento de pintura com tinta acrílica Brilhante na cor Azul. 

As peças serão fixadas através de parafusos à estrutura metálica da cobertura. 

 

6.4 Revestimento em Placa ACM 
O fechamento dos oitões do pátio coberto deverá ser com estrutura metálica revestida com 

chapas de ACM (em inglês, Aluminum Composite Material), com espessura de 3 mm, na cor vermelho.  
Para sua instalação é necessário executar o corte dos painéis, que chegam à obra em forma de 

chapas planas. As abas devem ter no mínimo 25 mm, onde serão presas as cantoneiras, que devem ser 
instaladas com espaçamento que varia de acordo com as dimensões do painel. Além disso, é preciso fazer 
a junção das abas com perfis em L.  

As placas de ACM serão estruturadas em perfis metálicos de aço zincado, formato “U”, de 
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dimensões 70x3000mm e espessura 0,5mm, 

 

6.5 Rufos metálicos 
Rufos e contra-rufos em chapa de aço galvanizado com espessura 0,9mm. As dimensões típicas 

dos rufos serão: 0,18m X 0,15m. 
As chapas de aço galvanizado deverão ser fixadas nos acabamentos entre as telhas e os painéis 

de oitão, utilizando adesivo estrutural, e as juntas com o painel deverão ser vedadas. 
As chapas de aço galvanizado deverão ser fixadas nos acabamentos entre as telhas e os painéis 

de oitão, conforme desenho de detalhamentos construtivos. 
Deverão ser aplicadas em todos os telhados de toda a creche, onde existem encontros com 

platibandas de chapa cimentícia em painéis verticais. 
 

6.6 Cobertura de Vidro temperado 
Entre o Bloco administrativo e o Pátio Coberto será instalado uma cobertura de Vidro 

Temperado, 10mm, cor FUMÊ, nas dimensões 2,13x2,26m. Esta cobertura será fixada sobre estrutura de 
perfis metalon, 40x40, parede 1,5mm, com perfis intermediários, com espaço entre eles de no máximo 
50cm. 

 

6.7 Cobertura de Policarbonato 
Entre o Pórtico de acesso de pedestres e o Bloco administrativo deverá ser instalado uma 

cobertura de Policarbonato compacto, cor FUMÊ, espessura 4mm, nas dimensões 4,40x4,83m. Esta 
cobertura será fixada sobre estrutura de perfis metalon, 40x40, parede 1,5mm, com perfis intermediários, 
com espaço entre conforme projeto da prancha A13b. 

 

 

7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
 

7.1 Chapisco e massa única 
Todas as paredes internas e externas deverão receber uma camada de chapisco, massa única e 

massa acrílica, para o perfeito nivelamento e acabamento das paredes, exceto nos locais onde terão 

revestimento cerâmico. 

As paredes deverão ser chapiscadas com argamassa traço 1:3 com preparo manual, aplicado com 

colher de pedreiro tanto das alvenarias da edificação quanto nos muros. Deverá ser umedecida a base 

para evitar o ressecamento da argamassa.  

Após o chapisco das paredes receberão como acabamento final a massa única. O emboço será 

executado com argamassa traço 1:2:8 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico 

com betoneira de 400L, aplicada manualmente.  

As superfícies deverão ser desempenadas e feltradas, não se admitindo espessura menor que 

1,5cm e maior que 2,5cm. Antes de receber o chapisco e a massa, as paredes deverão ser 

convenientemente molhadas. 

 

7.2 Revestimentos cerâmicos e roda‐meio 
Nos locais indicados em projeto as paredes internas serão revestidas com azulejos cerâmicos de 

dimensões 30x40cm, PEI IV, na cor branca, até a altura de 90cm e aplicado acima um rodameio de madeira 

envernizado, com 7cm de altura, para permitir a fixação de materiais pedagógicos utilizando fitas 

adesivas. Os rejuntes serão da cor a ser definida pela administração. 

Acima do rodameio será pintado com tinta acrílica brilhante na cor branca. 

As paredes externas, indicadas nas fachadas, deverão ser revestidas por pastilhas cerâmicas de 

10x10cm, na cor azul. 

Nos sanitários específicos, assim como moldura de contorno de todas as esquadrias externas, 

também deverá ser assentados pastilhas cerâmicas, 10x10cm, nas cores vermelho e azul, conforme 

indicações nas fachadas. 
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Deverá ser utilizado rejuntamento cimentício conforme indicação do fabricante, na cor branca. 

 

7.3 Forro de PVC 
O sistema do forro será com réguas de PVC de 20 cm de largura e espessura 10mm, na cor branca, 

instalados sobre perfil canaleta, formato C, em aço zincado, e=0,5mm, de dimensões 46x18mm. 

Onde houver a indicação de luminárias de sobrepor, os suportes deverão ser fixados utilizando 
parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca e comprimentos variáveis, de acordo com o 
material onde será aplicada (platibandas e beirais). 

Os ventiladores deverão ser instalados nos painéis de forro, onde a fixação do suporte deverá ser 
realizada através de parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca. 

 

8. SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÕES 
 
8.1 Pavimentação Interna 
8.1.1 Piso em Porcelanato/soleira de porcelanato 

Nos locais indicados em projeto específico, o piso será revestido com porcelanato 60x60cm cinza, 

PEI-04, assentada com argamassa industrial tipo ACII, específica para assentamento de porcelanato e 

espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento 

epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

As pecas de porcelanato serão assentadas com argamassa industrial adequada para este fim, 

sobre contrapiso de concreto. O piso faz acabamento com o rodapé do mesmo material do porcelanato, 

com altura de 7 cm, o que garante a total vedação do conjunto. 

 

8.1.2 Piso vinílico em réguas “clicado”/rodapé de poliestireno 
Nas salas de aula, sala multiuso e Bloco Administrativo o piso a ser aplicado deverá ser o vinílico 

em réguas, antiderrapante e com agente bacteriostático para a redução da proliferação de bactérias. 

As réguas deverão ser de 1,21m (comprimento) x 17,7cm (largura) x 4mm (espessura). 

O vinílico deverá ser aplicado sobre contrapiso que deve estar seco e isento de qualquer 

umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos; limpo, 

firme e sem rachaduras. O contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 

1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação; 

O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da superfície, e a 

camada de massa após secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo 

acrílico adequado, indicado pelo fabricante do piso, respeitando os encaixes clicados do sistema. 

As réguas de piso deverão ser aplicadas até as paredes, e deverão ser acabadas com a instalação 

dos rodapés de Poliestireno, com altura de 5cm. 

 

8.1.3 Piso podotátil - direcional e de alerta 
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré 

moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, 

em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a 

utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - 

e Externo (cimenticio). 

Piso Tátil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas): 

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em 

áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto 

aquele existente no próprio relevo. 

Dimensões: placas de dimensões 30x30cm , espessura 7mm, nas cores amarelo e azul. 

Piso Tátil Direcional/de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas): 

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas 
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internas e externas. Dimensões: placas de dimensões 25x25cm , espessura 20mm, na cor amarelo 

mostarda. 

Para as áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser feito 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente 

limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola branca. A argamassa de 

assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 

1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). 

Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição 

desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. 

E para as áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: 

Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento 

desempenado). 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio 

relevo. Observação: a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas. 

 

8.1.4 Soleiras e pingadeiras 
Trata-se de uma material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil 

manuseio e adequação às medidas do local. Deverão ser instaladas nas saídas das portas externas para o 

pátio e nos demais locais indicados em projeto específico.  

Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura)(dependendo da 

espessura da parede) 

Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do 

granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando 

encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

Quanto as pingadeiras, estas deverão ser alinhadas com as janelas de aluminio, deixando uma 

pingadeira de 2cm para o lado externo. Observar a aplicação de silicone específico para o perfeito 

isolamento entre a janela e a pingadeira, para evitar vazamentos. 

Deverão ser instaladas abaixo das portas, entre os ambientes onde há desnível de piso e entre 

ambientes onde há mudança da paginação de piso. 

 

8.2 Pavimentação Externa 
8.2.1 Piso de cimento desempenado 

Nos locais indicados em projeto de paginação de piso serão executados a pavimentação em 

cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3,5cm de espessura e acabamento 

camurçado. 

A dimensão das placas deverão ser de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura). 

Serão executados pisos cimentados com 3,5cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, 

acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de 

dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um traço ou a adição 

de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada 

declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamente de água. A superfície final 

deve ser desempenada. 

 
8.2.2 Piso de basalto regular 45x45cm 

O patamar de acesso da escola deverá ser revestido de basalto regular, nas dimensões 45x45cm. 

Após regularização da superfície, as peças serão assentadas sobre uma base de pó de brita de 

7cm de espessura. Serão utilizadas peças de basalto regular serrado 45 x 45cm em tons de cinza uniforme 

e juntas de 1,5cm. Deverá ser deixado uma inclinação transversal de 0,5% no sentido contrário ao portão. 
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O piso deverá ser assentado uniformemente para que fique firme e compacto. As placas serão assentadas 

com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, espalhando-se água sobre a argamassa para criar 

maior aderência. As peças de basalto devem ser forçadas contra a argamassa de assentamento com o 

auxílio de um martelo de borracha. O processo de rejuntamento deverá ser feito 24h após o 

assentamento. O rejunte a ser aplicado é composto por cimento, areia fina peneirada e água, buscando 

uma consistência de “nata”, a qual terá a função de penetrar entre as juntas do piso. Passar várias vezes, 

até o preenchimento total das juntas. Deixar em processo de cura pelo período mínimo de 12 horas. 

  

8.2.3 Piso de bloco de concreto intertravado 

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de 

contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o 

calçamento para a execução da obra. 

Blocos com dimensões: 10x20cm com 6cm de espessura. 
Espessura do pó de brita (cm): 5cm. 
Espessura da sub-base (cm): 6cm (passeio) e 10cm (estacionamento). Concreto fck (MPa): 35 

MPa. 
Os blocos serão assentados sobre camada de pó de brita, sem rejunte para permitir infiltração 

das águas. Deverá ser aplicado sobre os blocos areia fina de lagoa, para melhor travamento das peças. 

Nas estremidades da pavimentação com bloco de concreto intertravado, deverão ser instalados 

meios-fios de concreto, para melhor travamento do piso, com dimensões 13x22x100cm. 

 

8.2.4 Piso de areia filtrada 

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia, areião ou      

outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocação, o que 

permite uma paragem mais suave do movimento do corpo. 

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser totalmente separado 

da área de segurança dos equipamentos, por isso a areia filtrada será colocada no local do playground. 

A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de concreto pré- 

fabricado, com dimensões 13x22x100cm, que irá conter a areia filtrada depositada no local. 

 

8.2.5 Forração de grama 

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e 

pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração 

deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do 

transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. 

tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 

Modelo de Referência: grama Esmeralda, Batatais ou equivalente 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os 

obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber 

adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para 

facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia. proporcionando o 

alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de 

cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser 

rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

 

8.2.6 Tampas cegas de concreto para piso 
Para cobrir as canaletas de piso existentes deverão ser instaladas tampas cegas de concreto, nas 

dimensões 40x60cm, conforme localizado na prancha de paginações de piso A10. 

  

 8.2.7 Degraus de basalto levigado de tear 



MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO B 

18 

 

 

Os degraus da escada serão revestidos com pedra do tipo basalto levigado de tear, com 

acabamento natural, composto de 07 peças de dimensões de 30x135cm, com ranhuras (degraus) e 

pingadeira de 2cm. 

Deverá ser assentado nos degraus da escada para que fique firme e compacto. Os degraus não 

deverão ter emendas, com peças únicas, assentadas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, 

espalhando-se água sobre a argamassa para criar maior aderência. As peças de basalto devem ser forçadas 

contra a argamassa de assentamento com o auxílio de um martelo de borracha. 

 

9. PINTURA 
Para a execução da pintura devem ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo 

a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies 

não destinadas à pintura, como pisos, ferragens de esquadrias e outras. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se 

especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 

fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas 

ou marcas de pincéis. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as 

áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente 

secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

Aplicação no projeto e referência com os desenhos: 

Fachada – Cor Branco 

Solários - Muros de elemento vazado conforme projeto - cor amarelo ouro 

Área de Serviços – Muros de elemento vazado e muro baixo – Cor vermelho 

Volume do Castelo Dágua= cor amarelo ouro 

Fachada – Moldura das Janelas – uma fiada de pastilha 10x10cm ao redor de toda a janela – cor 

vermelho 

Fachada – pastilha cerâmica - até a altura de 0,40m do piso – Cor Azul Escuro 

Fachada - platibandas e empenas laterais – desde a linha inferior da laje até o topo do elemento 

- cor azul escuro 

Pilares do pátio e passarela – até a altura de 1,10 m – cor azul escuro, acima de 1,10m – cor 

branco 

Volume da exaustão – revestindo todas as faces verticais do volume – cor amarelo 

Corrimãos= esmalte sintético – cor azul 

Observação: As cores deverão ser confirmadas pelo setor de engenharia. 

 

9.1 Aplicação de massa acrílica 
Após cura do reboco, em no mínimo 24 horas, lixar e limpar as superfícies, aplicar duas a três 

demãos de massa corrida acrílica (num intervalo de 3 horas) com desempenadeira ou espátula própria. 

Após 24 horas da última demão, iniciar a lixação. 

 

9.2 Aplicação de fundo selados acrílico 
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Deverá ser aplicado Fundo Selador Acrílico, duas demãos, uma demão em todas as áreas que 

houver revestimento de reboco. 

 

9.3 Pintura Látex Acrílica 
Pintura com tinta Latex Acrílica, duas demãos, com intervalo de no mínimo 24h entre uma demão 

e outra. A tinta deverá cobrir perfeitamente a superfície. Conforme cores indicadas em projeto, com 

aprovação da Fiscalização da obra. 

 

9.3.1 Pinturas das paredes internas e externas 
Será realizada pintura decorativa nas cores vermelha, amarela e azul com tinta acrílica Brilhante 

nos locais indicados e pastilhas cerâmicas nas dimensões de 10x10cm, com altura de 40cm do piso, nos 

locais indicados em projeto, na cor azul. 

Os barrados e platibandas em azul terão 45cm de altura, conforme especificado em projeto 

arquitetônico. 

 

9.3.2 Pintura dos pórticos 
Os pórticos serão pintadas com tinta acrílica brilhante nas cores amarelo, azul escuro e 

vermelho, conforme indicados nas fachadas. 

 

9.4 Pintura com Tinta Esmalte Sintético 
Camada de revestimento com zarcão para as esquadrias metálicas, previamente a pintura, 

deverão estar completamente limpas e com as superfícies totalmente secas, isenta de poeira, mofo e 

manchas. Aplicar o mínimo de três demãos ou o necessário para o recobrimento, de tinta esmalte 

sintético ou automotivo, semi-brilho, de primeira linha, conforme cores determinadas em projeto e 

aprovadas pela Fiscalização. 

 

9.4.1 Pinturas das portas de madeira 
Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte cor platina, e com 

laminado melaminico cor GELO, conforme projeto. 

Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO; 

 

9.5 Pintura com Tinta Epoxi 
A pintura dos corrimãos e guarda-corpos de ferro serão realizadas com tinta epóxi na cor azul. 

Justifica-se a escolha deste material em virtude do mesmo apresentar alta resistência química, à abrasão 

e ao impacto, atendendo às necessidades locais de circulação e higienização. A tinta epóxi e o primer para 

tinta epóxi devem ser de primeira qualidade. 

 

10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 

10.1 Tubulações e Conexões de PVC Rígido 
Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo B foram consideradas as 

populações equivalentes aos números de usuários previstos para o estabelecimento (224 crianças e 35 
funcionários). 

Os tubos e conexões o em PVC rígido serão embutidos na alvenaria.  

 

10.2 Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um 
sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de 
consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento 
de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e 
uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente 
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a dois consumos diários da edificação. 
O castelo d’água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado, abrigará dois reservatórios, 

sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000 litros. O reservatório inferior 
é destinado ao recebimento da água da rede pública. O reservatório superior é destinado à reserva de 
água para consumo, proveniente do reservatório inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba. 

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a instalação dos 
conjuntos motor-bomba. 

Ramal Predial 
Os hidrômetros deverão ser instalados junto do muro de contenção da testada do imóvel e 

devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e 
padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o 
reservatório inferior (R1) do castelo d’água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao 
local do hidrômetro de consumo. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá 
diretamente o reservatório inferior do castelo d’água (reservatório R1). Através do sistema de recalque 
previsto na casa de máquinas, a água é bombeada do reservatório 1 para o reservatório 2, por meio dos 
comandos automáticos que acionam e desligam as bombas conforme variação dos níveis dos 
reservatórios. A água, a partir do reservatório 2, segue pela coluna de distribuição predial para os blocos 
da edificação, como consta nos desenhos do projeto. As bombas a serem utilizadas serão do tipo Bomba 
hidráulica de Incêndio, THLI-13, de 1,5CV e a Bomba jockey de incêndio THLI-13, de 1,5CV. Estas 
encontram-se melhor detalhadas na Prancha PPCI 05. 

Reservatório 
Para a fabricação e montagem do reservatório metálico, a empresa contratada deverá ter total 

conhecimento das normas técnicas vigentes para a realização dos serviços de corte, dobra e solda de 
material em Aço Carbono, bem como fazer verificar todos os elementos citados no projeto Padrão do 
Reservatório fornecido pelo FNDE, para que o produto final contratado atenda a sua exigência. 

O reservatório metálico será do tipo tubular específico para água potável em temperatura 
ambiente, com capacidade de 36.000L subdivididos em duas células e com a casa de máquinas. 

Seu diâmetro será de 3,00m com 11,00m de altura, mais a altura do guarda-corpo superior de 
1,20m, totalizando 12,20m de altura. Essa latura será distribuída dessa maneira: a altura da casa de 
máquinas, na base, deverá ser de 2,00m, a célula intermediária de 21m³ deverá ter altura de 6,00m, assim 
como a célula superior, de 15m³, deverá ter altura de 3,00m. O peso estimado para essa estrutura é de 
3.875,00kg. 

A empresa executora deverá adotar as Normas Técnicas vigentes para o cálculo das espessuras 
das chapas do reservatório, que são: NBR 7821/89, AWS A5.5, AWS A5.18, NBR 10.443, NBR 5008 e NBR 
6123. 

O aço utilizado deverá ser o Aço Carbono ASTM A36, SAE 1010/1020.  
As soldas internas e externas, qualificadas na norma AWS A5.18, para processo semi-automático 

(Solda MIG), utilizando arames tubulares. Solda externa dos anéis realizada por sistema robotizado. 
Normas de referência: NBR 7821; API 650; NBR 6123. Norma de soldagem: ASME IX 

A preparação das superfícies internas e externas deverão ser feitas por jateamento abrasivo ao 
metal no padrão SA 2.1/2. 

Pintura interna com tinta especial de alta proteção contra corrosão totalizando 200 micrômetros 
de espessura seca, sendo no fundo uma demão totalizando 100 micrômetros de espessura seca de tinta 
atóxica Primer Epoxy Poliamida da alta Espessura, cinza. E uma demão no acabamento azul, totalizando 
100 micrômetros de espessura de tinta atóxica epóxi Poliamida bi-componente de Alta Espessura. 

Pintura externa a com tintas especiais epóxi bi-componente com alta proteção contra corrosão, 
totalizando 80 micrômetros de espessura seca, acabamento em P.U. Alifático na cor Amarelo Pantone 
109 C e Azul del rey, conforme padrão FNDE. 

Deverá ser deixado todas as esperas de conexões necessárias para a instalação da rede elétrica 
e hidráulica, conforme projetos específicos. 

Acessórios que deverão ser considerados na execução do Reservatório:  

• 01 escada interna fixa para manutenção e limpeza na parte superior; 

• 01 escada externa fixa tipo marinheiro com guarda corpo, conforme padrão NR 18; 

• 01 boca de visita, de Ø 600 mm, no teto, para acesso a célula superior de água; 
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• 01 boca de visita, de Ø 600 mm, no costado, para acesso a célula superior de água; 

• 01 Plataformas de descanso, conforme padrão NR 18; 

• 11 venezianas cegas, elemento decorativo; 

• 01 Porta com veneziana de 1,50 x 0,60m; 

• Conexões de entrada em luva, rosca padrão BSP ”(recalque - extravassor) conforme 
projeto; 

• Conexões de saída em luva, rosca padrão BSP ”(dreno – consumo – incêndio) conforme 
projeto; 

• Respiro com tela em cada célula do reservatório; 

• Suporte para tubulação no costado (máximo a cada 2.000 mm); 

• Chumbadores de 0,60m de comprimento para fixação na base de concreto, com arruela, 
porca e contra-porca; 

A empresa executora deverá considerar a fabricação, transporte, montagem e instalação do 
reservatório. E deverá fornecer o projeto executivo do mesmo, assim como as ARTs de Projeto e Execução. 

 

11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das 
calhas de piso. 

As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno 
conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam com as 
caixas de inspeção. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos 
blocos e pátio; 
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de inspeção 
ou calhas de piso situadas no terreno; 
- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores verticais 
para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais; 
- Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas provenientes dos pátios e solários; 

- Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas superficiais. Trata-se de uma caixa em 
alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm; 
- Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, profundidade conforme 
indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removível; 
- Poço de visita (PV): para inspeção da rede, com dimensões de 110x110cm, profundidade conforme 
indicado em projeto, acesso com diâmetro de 60cm, com tampa de ferro fundido de 60cm tipo pesado, 
articulada; 
- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de visita, escoando águas 
provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes das áreas gramadas. 
 

12. INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 
A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na 

separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – 
Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

A instalação das tubulações hidráulicas embutidas no radier deverão ser prolongadas acima do 
reforço do radier. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções 
dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes 
provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em 
PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita num conjunto de fossa séptica 
e filtro anaeróbico a serem construídos conforme o Projeto específico. O dimensionamento dessas 
utilidades será de um volume de 8,5m³ para o Tanque Séptico, com um diâmetro interno de 2,00m e um 
volume de 8,00m³ para o Filtro Anaeróbio, com 2,54 de diâmetro interno, conforme as diretrizes das ABNT 
NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques 
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sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 
construção e operação.  

Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de 
detritos nas tubulações. 

Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como 
obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.  

Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização.  
Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com 

água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos.  
Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, 

permitirfácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.  
Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução.  
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, pôr meio 

de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.  
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, 

acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 
 

12.1 Subsistema de Coleta e Transporte 
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 

devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. 
Recomenda-se as seguintes declividades mínimas: 

2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento 

de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e 
compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma 
camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser 
instalada. 

 

12.2 Subsistema de Ventilação 
Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas 
de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada 
de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

 

12.3 Solução individual de destinação de esgotos sanitários 
Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico em concreto pré-moldado, 

dimensionamento conforme projeto.  A fossa séptica e o filtro anaeróbio a serem instalados poderão ter 
suas medidas e volumes ajustadas, segundo a disponibilidade destes no mercado. Os volumes adotados 
segundo disponibilidade no mercado deverá ser considerado superior ao calculado em projeto.    

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 260 pessoas 
– Tipo B, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição 
final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

 

13. LOUÇAS E METAIS 
 

13.1 Louças 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 

lavatórios, o projeto adota todas as louças da escola na cor branca. 

13.2 Metais / Plásticos 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das 

cubas de inox, todos os metais da escola serão de marcas difundidas em todo território nacional. 

Neste Memorial constam apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 

sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) estão inclusos na planilha orçamentária, 
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seguindo o padrão de qualidade das peças. 

 

13.3 Bancadas, Divisórias e Prateleiras 

As bancadas serão em granito cinza andorinha, espessura 20mm, com acabamento polido, 

dimensões variáveis, conforme projeto. Terão como apoio empenas laterais também em granito, na 

mesma especificação da bancada. 

A altura das divisórias será de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos sanitários infantis (vão 

com altura de 20cm do piso ao início do painel); 

A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). Ver cada ambiente ampliado. 

As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas de aula deverão 

ser instaladas a 90cm do piso. Conferir medidas das alturas nos ambientes ampliados. 

Nos locais onde são especificadas prateleiras será fornecido armário em MDF com suporte 

metálico nas bases para proteção do material nas áreas molhadas, ou em caso de limpeza do local. 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela 

marmoraria). As bancadas serão apoiadas em empenas cegas de granito, evitando que a fixação seja feita 

nos painéis. 

 

14. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 
O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – Central de 

Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de Distribuição Interna para Gases 
Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e Execução. 

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. Serão instalados 
um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 6 bocas com forno, do tipo 
semi-industrial, na cozinha. 

O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 
e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P- 45 de GLP, deverá ser 
adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será direta entre botijão e 
fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. 

 

15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é 

de risco médio, segundo a classificação do Corpo de Bombeiros do município de Portão. Deverá ser 
executado com todo o rigor o projeto de Plano de Prevenção e Combate a Incêndios.  

No projeto serão exigidos os seguintes sistemas: 
- Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os 

usuários da edificação. 
- Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada 

tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos 
detalhes do projeto. 

- Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W, com 
autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto. 

- Sistema de Hidrante; 
- SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, 

plantas e detalhes constam no projeto. 
 

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 220V 
No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de 

força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local – RGE  em 220V. Os 
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível 
considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em 
poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 
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Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade 
de manutenção e durabilidade. 

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo 
flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro de 
distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos os blocos têm origem no QGBT, 
localizado na sala técnica do bloco multiuso (Tipo B) e bloco de serviços (Tipo C), que seguem em 
eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram 
dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância 
entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. 

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminação e tomadas do 
Castelo d’água terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a 
sua implantação. A iluminação externa do Castelo d’água foi projetada a fim de atender a uma iluminância 
mínima necessária à execução de serviços de manutenção caso se façam no período noturno. 

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - 
salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - por segurança 
dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos 
diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As tomadas para ligação de 
computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia. 

As luminárias especificadas no projeto prevêem lâmpadas de baixo consumo de energia como as 
fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa  
taxa de distorção harmônica. As luminárias do pátio coberto serão do tipo prismática industrial com 
lâmpadas de LED com 30W ou superior.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas 
para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, 
permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

17. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 
O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que não 

recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 
As soluções adotadas foram: 
Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria: adoção de 

equipamento simples de ar condicionado, do tipo split; 
Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para condicionamento de ar futuro 

( locais onde a temperatura média assim determine a necessidade). 
Os ventiladores deverão ser instalados nos painéis de forro, onde a fixação do suporte deverá ser 

realizada através de parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca. 
Aparelhos de ar condicionado: os aparelhos do tipo split deverão ser fixados nas paredes, através 

de rebites de repuxo do tipo pop nut com rosca interna para parafusar. 
 

18. INSTALAÇÕES DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço adequado de 

voz e dados para a edificação. O Projeto Padrão Tipo B prevê tomadas RJ-45, incluindo os pontos 
destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN – Wireless 
Local Área Network). 

 

18.1 Materiais 

 

18.1.1 Tubos e Conexões 
Serão de PVC corrugado antichama. 

 
18.1.2 Eletrocalhas 

Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de aço 1010/1020 - 16 MSG 
 

18.1.3 Saídas e Tomadas 
Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para lógica, de embutir, com espelho 
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4" x 2", os espelhos deverão ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONE ou 

equivalente. 

- Conectorização : T-568-A para a RJ-45  
- Número de contatos : 8 para RJ-45 
- Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60Hz  
-   Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A 
- Durabilidade : 750 ciclos 
- Resistência de contato : < 20 μ OHMS  
- Material dos contatos : Bronze fosforoso 
- Revestimento dos contatos : ouro 30 μ polegadas (mínimo) 
-  Temperatura de operação : -40ºC a +70ºC 
- Material de revestimento interno : PVC - 94V-0 

 

18.2 Ligações de Rede 

Uma vez instalada a infra-estrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador 
da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia. Como um exemplo 
da forma de instalação, sugere-se que, no armário de telecomunicações (rack), os ramais telefônicos 
provenientes do PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) 
superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão 
ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberão os pontos de 
usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligação dos 
pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores. 

 

18.3 Conexão com a Internet 

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por empresas 

fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos tipos de tecnologias de 

conexão com Internet, como por exemplo, conexão discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser 

consultado na região quais tecnologias estão disponíveis e qual melhor se adapta ao local. 

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a forma como 

será feita. O administrador também tem total liberdade para definir como será feito o acesso pelos 

computadores dentro do edifício. 

 

18.4 Segurança de Rede 

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o acesso à 

Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy, Anti-

Virus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separação 

de computadores críticos de computadores de uso público. 
 

18.5 Opcional: Wireless Access Point 

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de rede sem fio 
(Wireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.11g com 
capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps. 

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o administrador 

da rede tome as devidas providências de segurança da rede. 

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade 

do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de equipamentos que usam 

radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou comunicação via infravermelho. Basicamente, 

esta tecnologia permite que sejam conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e 

laptops, e computadores que possuem interface de rede sem fio. 

Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e prevêem que sejam 

deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a opção 

seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá ser instalada como previsão de 
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aquisição do dispositivo em algum momento futuro. 

 

18.6 Ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa, ligando os pontos através 

de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. 

Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com 

desempenho igual ou superior. 

No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de má qualidade, 

deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a cabo. A instalação ficará como 

responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 

Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada para os locais que 

disponham deste serviço. 

 

19. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 
O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de serviço justifica- 

se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, por se tratarem de 

ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e partículas de resíduos 

alimentares. 

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, impulsionada 

por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária na cozinha. 

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. Deverão ser 

alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação ao fogão, respeitando as 

dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto. 

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no projeto 

de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que constam no projeto e 

as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de fluxo. A saída deverá possuir uma tela de 

proteção e uma parte de cobertura para proteção da água de chuva. 

 

19.1 Carenagem de Cobertura do Exaustor 

Peças de acabamento superior do invólucro do duto do exaustor em material compósito 

polimérico, compostos por resina poliéster e reforçados com mantas compostas em fibra de vidro, sendo 

produzido por um processo denominado RTM. A peça é fabricada para receber acabamento em pintura 

com Esmalte Brilhante na cor Amarelo. 

RTM é uma processo de deposição dos compósitos em que uma resina termofixa, com 

viscosidade relativamente baixa, é injetada a baixa pressão através de um reforço seco que é a manta 

composta em fibra de vidro, colocado dentro de um molde fechado. 

As peças serão fixadas através de parafusos no invólucro do duto do exaustor. 

 

20. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESGASRGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
 

20.1 Subsistema de Captação 

O subsistema de captação por Gaiola de Faraday será composto de barras chatas de alumínio 

3/4” x 1/4” (120mm²) com diâmetro 7mm, formando uma malha pelo telhado e estrutura metálica. 

As barras chatas serão apoiadas e fixadas em suportes adequados, a cada 50 cm, no telhado e 

nas platibandas onde nescessário. No momento da fixação aplicar poliuretano no furo da telha para 

melhorar a vedação. 

Os captadores utilizados na cobertura serão do tipo Captor aéreo de alumínio, denominado 

Minicaptor em aço galvanizado GF, horizontal, h= 300mm e DN= 10mm. Já no Castelo D’água deverá ser 

utilizado o captor do tipo Franklin em Aço Inoxidável Rosca 3/4″ x 350mm com mastro telescópico - 4 

metros ( 3m x Ø 2″ + 1m x Ø 1 .1/2″). 
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Deverão ser interligados ao subsistema de captação todos os materiais metálicos na cobertura, 

tais como: escadas de marinheiro, antenas, castelo d’água, etc. 

 

20.2 Subsistema de Descidas 

A interligação do subsistema de captação ao aterramento ocorrerá através de descidas com 

barras chatas de alumínio 3/4” x 1/4” (120mm²) com diâmetro 7mm. As descidas deverão ser retilíneas e 

verticais, de modo a prover o trajeto mais curto e direto para a terra. 

Em locais com grande circulação de alunos deverá ser utilizados condutores de descida tipo 

Isolado contra tensão de toque (CUI).  

Para interligação do subsistema de captação ao aterramento haverão descidas em cabos de cobre 

nu de 16 mm², no Castelo D’água. A descida deverá ser retilínea e vertical, de modo a prover o trajeto 

mais curto e direto para a terra.  

Os cabos de descidas deverão ser protegidos, mecanicamente, por eletrodutos de Ø25mm junto 

ao solo altura mínima de 2,5m. 

 

20.3 Subsistema de Aterramento 
Para dissipação da descarga no solo será utilizado eletrodos de aterramento em hastes 

Copperweld de 5/8” x 2,40m, fixados ao cabo de descida por meio de solda exotérmica ou conectores 

adequados e interligados ao anel, que circunda a edificação, de cabos de cobre nu 50 mm² conforme 

projeto, enterrado a 0,5 m de profundidade e afastado de 1,0 m das fundações interligando as hastes de 

aterramento. As emendas deste anel serão também através de solda exotérmica o conectores adequados. 

No momento da execução da obra, todo o aterramento deverá ser medido, com instrumentos 

próprios (terrômetro), devendo possuir resistência menor do que 10 ohms. Caso este valor não seja 

atendido com uma barra, deverão ser acrescentadas tantas hastes quanto necessárias para alcançá-lo, 

com espaçamento mínimo de 3m. 

 

20.4 Testes de Acessórios 
Após a execução será efetuado testes de continuidade elétrica do sistema, de acordo com o 

Anexo “E” da NBR-5419/2005, apresentado Certificado de Conformidade e ART junto ao CREA. 

As peças e acessórios de origem ferrosa deverão ser galvanizados a quente ou banhadas com 

cobertura de, no mínimo, 254 microns de cobre. Não serão aceitas peças com zincagem eletrolítica. 

As conexões serão por meio de solda exotérmica. 

Todos os serviços deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de manter um bom nível 

de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das instalações. 

Após a execução da instalação conforme os projetos, todos os sistemas de aterramento deverão 

ter sua resistência medida. Se o valor medido ultrapassar 10 OHMs, acrescentar eletrodos até atingir este 

valor. A resistência da continuidade elétrica das armaduras do sistema deve ser inferior a 10 OHM. Além 

dos neutros deverão ser liados aos fios terra todas as partes metálicas não energizadas. 

Observações: A profundidade mínima para a malha de aterramento é de 50 cm. 

As malhas de aterramento dos sistemas elétricos e proteção atmosférica deverão ser 

interligados, formando apenas um sistema. 
 

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

21.1 Gerais 
Deverá ser executada estrutura de concreto do tipo radier, nas dimensões de 2,00 x 3,20 metros, 

com 10cm de profundidade, rebocada e pintada para o suporte de 3 mastros de bandeiras. Os mastros 

serão em tubo de aço galvanizado, do tipo telescópico, com  7 metros no total, sendo que 6m terá 

diâmetro de 2” e 1 metro terá diâmetro de 1.1/2”. Todos com acabamento de pintura com tinta 

anticorrosiva. Também deverá ter roldanas e os barbantes para o hasteamento das bandeiras. 
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Os corrimãos das escadas e rampas deverão ser executados em tubos de aço carbono, com as 

barras horizontais e verticais de Ø35mm. As barras horizontais deverão ser uma na altura de 92cm e a 

outra à 70cm do piso acabado, tanto na escadaria como nas rampas, deverão ser instalados em ambos os 

lados. 

 

22. SERVIÇOS FINAIS 
 

22.1 Limpeza final da obra 
As frentes de obra serão limpas e isentas de entulhos e restos de obra. A Contratada pela 

execução será a responsável pela disposição final de todo o entulho e restos de obras em local licenciado 

por órgão competente.  

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as 

peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; deverá ser realizada a 

remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de 

construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; a limpeza dos elementos deverá ser 

realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos 

que não prejudiquem as superfícies a serem limpas; particular cuidado deverá ser aplicado na remoção 

de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies; deverão ser cuidadosamente 

removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-

se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários; 

para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os 

arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização. 

 

A Contratada deverá avisar a Fiscalização sobre a finalização dos serviços bem como a verificação 

do funcionamento de todas as instalações que será conferida e liberada pela Fiscalização. 

 

 

Portão, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Arq. Aneli de Souza Barcelos dos Santos 

CAU A57.942-4 
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