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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos
dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da Reforma dos Equipamentos
Urbanos da Praça municipal Tranquino Sachet, localizada no Município de Coronel Freitas.

O projeto envolve várias reformas dentro da Praça Municipal existente, visando torna-lá mais
atrativa  e  conseqüentemente mais freqüentada como espaço de lazer  a que se propõe.  O mesmo
compreende:

 reforma nos acabamentos em granito do play-ground;
 troca de alguns degraus em granito no palanque;
 reforma do chafariz com área de 43,00m²;
 lixamento e pintura das lixeiras;
 lixamento e pintura dos postes de iluminação;
 lixamento, pintura e troca de madeiramentos dos bancos;

1.0. SERVIÇOS INICIAIS

1.1. PLACA DA OBRA
Deve Ser providenciado a Placa Obrigatória referente  ao Programa conforme Padrão.  Além

desta as placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas
no início dos trabalhos.

2.0. PLAY-GROUND
No play-ground será executada a retirada e colocação dos granitos existentes,  corte de

algumas partes quebradas, bem como a colocação de granito nas partes faltantes.  Também será
executada o requadramento de cantos bem como a pintura e lavação das alvearias.

2.1 LIMPEZA
Deverá ser realizada a limpeza com jato de alta pressão em todas as alvenarias do play-ground.

2.2. REVESTIMENTOS
Sobre a viga de acabamento em concreto armado será aplicada uma placa de granito na cor

Verde Labrador com acabamento boleado nas extremidades, e sendo flameado ou apicoado ao longo da
peça podendo ser frizado se houver necessidade.

Conforme relatório fotográfico,  localizado no final  deste memorial  bem como em projeto  em
anexo, deverão serem retirados todas as peças de granitos, sendo que, conforme indicado em projeto
algumas deverão serem colocadas novamente no mesmo lugar, e onde esta indicado em projeto, outra
parte deverá ser aplicado granito verde labrador novo.

2.3 FECHAMENTO FISSURAS
Para  reparar  pequenas  trincas  (não  estruturais),  abra  a  trinca  2  cm  para  cada  lado  e

aproximadamente 1 cm de profundidade.Cole ou grampeie uma telinha de nylon (ou similar).
Prepare uma argamassa com cimento, cal e areia na proporção 1:2:8. Adicione cola branca à

água na proporção de 1:3 (cola:água). Preencha a trinca aberta com a mistura e faça o acabamento.

2.4 PINTURA
Considerações gerais:



Os substratos estarão suficientemente endurecidos,  sem sinal  de deterioração e preparados
adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de tinta
em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e
35  graus  Celsius.  Em  ambientes  externos,  não  aplicar  pintura  quando  da  ocorrência  de  chuvas,
condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de
partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão
de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver  perfeitamente  seca,  o  que  evitará
enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies
não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a
superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:
As cores das pinturas serão definidas pelo profissional responsável pela elaboração do projeto

arquitetônico. Todas as alvenarias rebocadas receberão 2 demãos de selador acrílico e 2 demãos de
tinta látex acrílica.  As alvenarias à vista receberão duas demãos de impermeabilizante incolor fosco.

3.0. PALANQUE
No palanque será executada a troca de alguns trechos do granito, conforme indicado no

relatório fotográfico, bem como o fechamento das fissuras no reboco, e pintura das mesmas. 

3.1 LIMPEZA
Deverá ser realizada a limpeza com jato de alta pressão em todas as alvenarias do palanque.

3.2 REVESTIMENTOS EM GRANITOS
Conforme indicado  no  relatório  fotográfico,  deverão  ser  retiradas  as  peças  onde parte  do

granito  esta  quebrado,  realizado  o  corte  deste  pedação  que  não  poderá  ser  aproveitado,  e
confeccionado uma peça  nas  mesmas dimensões da peça  cortada  para  efetuar  a  colocação das
mesmas.

3.3 FECHAMENTO FISSURAS
Para  reparar  pequenas  trincas  (não  estruturais),  abra  a  trinca  2  cm  para  cada  lado  e

aproximadamente 1 cm de profundidade.Cole ou grampeie uma telinha de nylon (ou similar).
Prepare uma argamassa com cimento, cal e areia na proporção 1:2:8. Adicione cola branca à

água na proporção de 1:3 (cola:água). Preencha a trinca aberta com a mistura e faça o acabamento.

3.4 PINTURA
Considerações gerais:
Os substratos estarão suficientemente endurecidos,  sem sinal  de deterioração e preparados

adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de tinta
em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e
35  graus  Celsius.  Em  ambientes  externos,  não  aplicar  pintura  quando  da  ocorrência  de  chuvas,
condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de
partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão
de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver  perfeitamente  seca,  o  que  evitará
enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies
não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a
superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:
As cores das pinturas serão definidas pelo profissional responsável pela elaboração do projeto

arquitetônico. Todas as alvenarias rebocadas receberão 2 demãos de tinta látex acrílica.



4.0. CHAFARIZ

4.1 RETIRADA DO REVESTIMENTO EM PASTILHA
Deverão serem retirados todo o revestimento em pastilha aplicado dentro da piscina do chafariz,

bem como a raspagem do reboco. 

 4.2 LIMPEZA
Deverá ser realizada a limpeza com jato de alta pressão em todas as alvenarias internas e

externas do chafariz.

4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA
No primeiro dia, chapiscar com Bianco no traço: 1 parte de cimento / 3 partes de areia média

ou  grossa,  amolentar  com  o  composto  adesivo  Bianco:  água  (1:2).  Fazer  o  revestimento  em
argamassa utilizando o aditivo  impermeável  Vedacit,  com 1 cm de espessura, deixando os cantos
arredondados. Repetir esse procedimento no segundo e no terceiro dias.

Sobre a  superfície  regularizada,  aplicar  o  Vedatop Flex,  com trincha  ou broxa,  em quatro
demãos cruzadas, respeitando o consumo por m², com o intervalo mínimo de seis horas entre elas. Ao
redor dos ralos e nos cantos arredondados, intercalar entre a primeira e a segunda demão de Vedatop
Flex, o tecido de poliéster Vedatex. Outra opção, é realizar a impermeabilização com o Primer Manta e
a Manta Asfáltica em Poliéster 4mm.

Por fim, assentar o revestimento cerâmico com a argamassa colante apropriada para este tipo
de aplicação. Deverá ser realizado testes de vedação com a piscina do chafariz cheia de água.

4.4 PINTURA
Considerações gerais:
Os substratos estarão suficientemente endurecidos,  sem sinal  de deterioração e preparados

adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de tinta
em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e
35  graus  Celsius.  Em  ambientes  externos,  não  aplicar  pintura  quando  da  ocorrência  de  chuvas,
condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de
partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada
demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão
de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver  perfeitamente  seca,  o  que  evitará
enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies
não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a
superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:
As cores das pinturas serão definidas pelo profissional responsável pela elaboração do projeto

arquitetônico. Todas as alvenarias rebocadas receberão 2 demãos de tinta látex acrílica. 

5.0. EQUIPAMENTOS
 
5.1. BANCOS DE MADEIRA
Todos os bancos deverão ser retirados e posteriormente recolocados no mesmo local, estes

receberão jateamento de areia nas superfícies metálicas, e aplicação de pintura  a base de resina epoxi
alcatrão, e acabamento em pintura esmalte fosca sobre a superfície metálica na cor cinza grafite, bem
como lixamento,  aplicação de pintura imunizante e pintura de acabamento em verniz  fosco.  Alguns
bancos  devem  receber  a  troca  de  algumas  ripas  em  madeira  nobre,  que  estão  quebradas  ou
deterioradas.

5.2. LIXEIRAS METÁLICAS
As lixeiras metálicas deverão receber jateamento de areia nas superfícies metálicas, e aplicação

de pintura  a base de resina epoxi alcatrão, e acabamento em pintura esmalte fosca sobre a superfície
metálica. As lixeiras poderão ser retiradas e deverão ser colocadas no mesmo local.



5.3. POSTES DUPLO E SIMPLES
Os postes metálicos deverão receber jateamento de areia nas superfícies metálicas, e aplicação

de pintura a base de resina epoxi alcatrão, e acabamento em pintura esmalte fosca sobre a superfície
metálica

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes da aquisição de quaisquer dos materiais de acabamento, como tintas, telhas ou cerâmicas,

deverão  ser  consultados  os  profissionais  responsáveis  pelo  projeto  quanto  às  características  dos
mesmos, que farão uma análise da possibilidade ou não da aplicação destes.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na  entrega  da  obra,  será  procedida  cuidadosa  verificação,  por  parte  da  Fiscalização,  das
perfeitas condições de funcionamento e segurança da obra e da instalação elétrica.

7.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LIXEIRAS METÁLICAS

BANCOS



PALANQUE

CHAFARIZ



PLAY-GROUND



CHAPECÓ, 11 de maio de 2017.

                                                          .

Michelle Raquel Damo
Arquiteta e Urbanista
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