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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Ampliação do prédio da câmara municipal 

PROPRIETÁRIO:Câmara Municipal de Riversul 

LOCAL:Rua Processo Martimiano de oliveira Nº 05 

centro – Riversul- SP 

 

ÁREAS:  

TERRENO REAL: .................................................................................................  450,00m² 

CONSTRUÇÃO EXISTENTE: .................................................................................  320,10m² 

AMPLIAÇÃO: ...................................................................................................... 132,00m² 

 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: ............................................................................... 452,10m² 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO: 

1- FUNDAÇÃO: Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa  e viga baldrame em 

concreto armado de 10x30 cm , Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa, 

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa. 

 

2- ESTRUTURA: Pilares, vigas e vigas vergas em concreto armado, Armadura em barra de aço 

CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa, Concreto usinado, fck = 25,0 MPa. 

 

3- ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:  Bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm assentados 

com argamassa mista, Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 10 x 10 cm e 

Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 m. 

 

4- COBERTURA: Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha sob estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, 

sem pintura, Telha ondulada translúcida em polipropileno. Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada nº 24 - corte 0,33 m e Forro em placa de gesso liso fixo.   

 

5- REVESTIMENTOS: Alvenaria será revestida em duas demãos em argamassa mista sobre 

chapisco, tanto interna como externamente. 

 

6-REVESTIMENTOS DOS PISOS: Revestimento em porcelanato técnico coeficiente de atrito II, 

grupo de absorção BI-a, rejuntado, Rodapé em porcelanato técnico, coeficiente de atrito II, 

grupo de absorção BI-a, rejuntado, Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm. Revestimento do peitoril em granito 

com 2 cm de espessura, assente com massa.  
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7- INSTALAÇÃO DE ÁGUA:  Proveniente da rede geral da cidade, de onde serão distribuídos 

para os pontos necessários utilizando-se tubos de PVC com tubulação em  DN 25 mm para 

ponto de água fria. 

 

8- INSTALAÇÃO DE ESGOTO: Todos os desejos serão ligados com tubos de P.V.C., com 

declividade mínima de 2% para a rede coletora, Tubo rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal,    DN= 50 mm, inclusive conexões, Tubo  rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,   DN= 100 mm, inclusive conexões e  

caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha na cozinha para facilitar a 

limpeza. 

 

9-INSTALAÇÃO ELÉTRICA: De acordo com as normas da companhia de luz e força local, sendo 

instalados pontos de luz e força em todos os cômodos, sendo ponto de tomada residencial 

incluindo tomada 10A/250V, ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples 

conjugado com paralelo, luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 

translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 e Quadro de 

distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes. 

 

10- PINTURA: Tinta acrílica antimofo em massa e verniz em superfície de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Riversul , 24 de  outubro  de 2019. 

 

_________________________________ 

                                                                                                   Luana Ferreira Alves                                              

                                                                                            Engenheira Civil CREA  SP-5069977437/D 

 

 

 

 


