MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da obra de reforma e
implantação do elevador no prédio da Câmara Municipal de Itajubá; também serve para
esclarecer quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos,
prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta.

01. CARACTERISTICAS
01.1. OBRA: Reforma e Implantação do elevador no Prédio da Câmara Municipal de Itajubá
01.2. LOCAL: Praça Amélia Braga, nº 45 – bairro Centro – Itajubá/MG
01.3. OCUPAÇÃO: Institucional
02. SERVIÇOS PRELIMINARES
Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, medindo 2,50 x 1,00 m, com
cores e texto a serem determinados pela Câmara Municipal de Itajubá.
A obra, em todo seu tempo de duração, deverá ser devidamente sinalizada, e para tal,
deverão ser utilizados cavaletes, adesivos sinalizadores, balizadores, placas indicativas, e
demais dispositivos, destinados à proteção dos trabalhadores, bem como dos funcionários da
Câmara Municipal de Itajubá, de seus ocupantes ocasionais e demais transeuntes.

03. DEMOLIÇÕES
As demolições, remoções e desmontagens necessárias para a implantação do elevador
no prédio estão devidamente indicadas no projeto arquitetônico. Resumidamente, consistem
dos seguintes serviços:
•

Pavimento Térreo: Demolição de parte do piso e contrapiso para execução do poço
do elevador.

•

Pavimento Intermediário: No Gabinete 12, será demolida a alvenaria de uma parede
e retirada à esquadria presente na mesma. No corredor de circulação será demolido
parte da parede para abertura de acesso ao elevador.

•

Pavimento Superior: Demolição da laje para execução da caixa do elevador,
abertura de vão de uma porta na diretoria legislativa e uma porta na cozinha.

04. ESTRUTURAS
04.1. Infraestrutura: As fundações para apoio da estrutura da caixa do elevador e ampliação
da laje do pavimento intermediário deverão ser executadas conforme previsto no projeto
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estrutural. Serão executadas brocas manuais com diâmetro 20 cm e blocos de coroamento.
Sobre os mesmos serão executadas as vigas do baldrame conforme projeto estrutural.

04.2. Supraestrutura: A supraestrutura será composta por pilares, vigas e laje, conforme
especificações do projeto estrutural.
Os pilares e vigas serão executados em concreto armado com fck = 30 Mpa e armadura
em aço CA-50 e CA-60. Para a execução da laje será utilizada laje pré-moldada treliça H12,
malha de aço soldada fio 3,4 mm com espaçamento de 15x15cm e capeamento de 4,0 cm em
concreto fck = 30 Mpa, conforme projeto estrutural.
O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em
obra, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser utilizado na mistura
deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.
A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica.
Lançamento do Concreto: O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento,
não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior
a duas horas. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto,
sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50 m. O sistema de transporte do
concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o
adensamento deverá obedecer a todos parâmetros de norma. Toda a estrutura deverá
obedecer ao projeto específico.

05. ALVENARIA
Será composta por blocos cerâmicos de 6 ou 8 furos, assentados de forma meia vez
deitado, com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8.
Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem
trincas. As juntas deverão ter no máximo 12 mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo
perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.
O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em
obra, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e
isenta de matéria orgânica;

06. REVESTIMENTO
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5 cm. O
emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o
chapisco. Reboco com argamassa de cal e areia fina no traço 1:3+10% de cimento.
As paredes da caixa do elevador deverão ser revestidas externamente, em suas faces
expostas, e internamente.
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07. PISOS
Os pisos do salão nobre, hall dos gabinetes anexo a este, situados no pavimento térreo,
Gabinete 12 (pavimento intermediário) serão removidos e caso necessário receberão uma
camada de argamassa cimento e areia traço 1:3 para regularização, que servirá como
contrapiso, para assentamento de novo piso cerâmico tipo porcelanato 60x60 cm (marca
Portobello ou similar), retificado, assentado com argamassa colante AC-II, incluindo
rejuntamento com argamassa industrializada flexível. A área de circulação do elevador também
recebera o mesmo tipo de piso.
O Hall principal do pavimento superior receberá novo piso cerâmico tipo porcelanato
60x60 cm (marca Portobello ou similar), retificado, assentado com argamassa colante AC-III,
incluindo rejuntamento com argamassa industrializada flexível. Nessa área o novo piso poderá
ser colado sobre o piso existente. Os banheiros e cozinha deste pavimento também receberão
novo piso.
O rodapé deverá ser do mesmo piso cerâmico, cortado em marmoraria, colado com
argamassa colante AC-II, com 10 cm de altura. Deverá ser aplicado em todas as paredes de
alvenaria dos ambientes que receberão piso novo.
A escada deverá ser toda revestida em granito flameado com características
antiderrapantes, rodapé do mesmo material.
As soleiras, das portas e passagens que receberão piso novo, serão em granito polido
com espessura mínima de 2cm, e largura e comprimento compatível com o vão da porta.
O elevador receberá piso de granito, assentado com argamassa colante AC-II, incluindo
rejuntamento com argamassa industrializada flexível.

08. FORRO
Será executado forro com placas de drywall e acabamentos sob a laje nova no salão
nobre, na circulação do elevador no pavimento intermediário, área ampliada no Gabinete 12,
banheiros e cozinha do pavimento superior.

09. ESQUADRIAS / GUARDA CORPO
No Gabinete 12, situado no pavimento intermediário, será instalada uma janela
confeccionada em vidro temperado incolor espessura 8,0 mm e perfis de alumínio, com
medidas especificado no projeto arquitetônico, dotada de todos os seus complementos
necessários para seu perfeito funcionamento.
As portas a serem instaladas no pavimento superior (banheiros, cozinha e diretoria
legislativa) serão de imbuia e deverão ser fornecidas completas, com batentes de cedro,
guarnições, dobradiças em metal cromado e fechaduras do tipo alavancas.
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Na área de circulação do elevador, no pavimento intermediário, será instalado guarda
corpo confeccionado em vidro temperado incolor espessura 8,0 mm e perfis tubulares de
alumínio com altura de 1,10 m.

10. PINTURA
Receberão pintura as paredes e tetos do salão nobre, hall dos gabinetes anexos a este,
Gabinete 12 e circulação do elevador, situados no pavimento intermediário e toda a área de
circulação do pavimento superior. Todas paredes e tetos novos deverão ser preparados
emassados e lixados, receber uma camada de selador acrílico ou fundo preparador, antes da
pintura, com 2 demãos de látex acrílico Sunivil ou similar. Os batentes, portas e guarnições do
pavimento superior receberão tinta esmalte sintético acetinado, em 2 demãos.

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1. Sanitário: Toda a rede de esgoto será de PVC, e instalado conforme o projeto. O esgoto
será coletado dos banheiros e cozinha do pavimento superior e seguirá para a rede existente.
Os pontos novos ou que tiverem seu posicionamento alterado deverão ser adaptados à rede de
esgoto existente.
11.2. Hidráulico: A rede de água será adequada aos novos aparelhos sanitários, com a
substituição da rede de água existente. As tubulações e conexões serão em PVC soldável e
embutidas na parede, em diâmetros compatíveis com os equipamentos servidos, devendo
abastecer todos os equipamentos. As instalações deverão obedecer ao projeto específico.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas deverão obedecer rigorosamente as especificações do projeto
complementar, e as normas referentes à matéria, além de apresentar total conformidade com
as determinações da concessionária local.
Todas as tubulações deverão ser embutidas na alvenaria, utilizando eletroduto
corrugado. Nos pontos onde forem necessários deverão ser instaladas caixas de passagem 2 x
4 ou 4 x 4 nas paredes.

13. LOUÇAS E METAIS
Nos banheiros masculino e feminino deverão ser fornecidos e instalados bacias
sanitárias de louça na cor branca com assento plástico e caixa de descarga acoplada de duplo
acionamento.
Os lavatórios existentes serão substituídos por cubas de louça semi encaixe brancas
Incepa ou similar instaladas em tampo de granito.
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Também deverá ser instalado em cada banheiro um espelho de parede lapidado,
espessura 4mm, com parafusos de fixação cromados, nas dimensões 1,00x0,70 m, além de
dispenser em aço inox para sabão, dispensador para papel, porta rolos de papel higiênico.
OBS: As louças deverão ser de porcelana branca, marca Incepa, Deca ou similar. Os
metais deverão ser da marca Deca, Docol ou similar.

14. ELEVADOR
Deverá ser instalado um elevador eletromecânico, sem casa de máquinas, para três
paradas com cabine em aço inoxidável, com capacidade mínima de 600 kg, ou 8 pessoas, com
medidas internas de 1,10 x 1,40 m x 2,20 m, completo. Acabamento das portas e painéis em
aço inoxidável escovado. Inclusive, instalação, sistema elétrico e teste final.

15. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo o cuidado a fim de não
danificar os elementos da construção. A limpeza final será executada após a conclusão de
todos os serviços a serem realizados.
Ainda ao término da obra, será procedida criteriosa verificação das perfeitas condições
de funcionamento e segurança do elevador.

Itajubá, 19 de outubro de 2018.

________________________
Mara Lucy Aparecida da Silva
Engª Civil – CREA-MG 99461
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