
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL 
 

1 
 

1- INTRODUÇÃO 

O presente documento vem a descrever a reforma do Teatro Municipal de Montanha-

ES, e falará sobre os principais motivos da reforma, localização e descrição dos serviços que 

serão realizados. 

2- LOCALIZAÇÃO 

 

 
 

Conforme mostra na foto aérea acima, o Teatro municipal está localizado na Avenida 

Antônio Paulino, 567, Centro, Montanha-ES. 

 

Sua localização é favorável para fluxo de público e de serviço, já que possui acesso em 

vias em duas fachadas e na parte do fundo temos a Praça da Cultura, local de tendência de 

dispersão do público. 

 

3- FUNCIONAMENTO E PROBLEMATIZAÇÃO 

O Teatro Municipal de Montanha, é um dos principais equipamentos comunitários de 

Montanha, além de atender a demanda artística e cultural da região serve para palestras, 

simpósios, eventos e audiências públicas, pois possui estrutura e acústica compatível com o uso. 

Porém, esta edificação possui algumas falhas em acessibilidade, já que não possui 

banheiro e acesso PNE . 

De forma paliativa, foi projetada uma rama externa para entrada de cadeirantes, porém, 

não oferece a acessibilidade plena, e o usuário com necessidades especiais não possui 

autonomia ao equipamento que também fica de uso restrito em algumas áreas. 

Além disso, o teatro possui problemas de infiltração no telhado, falhas no sistema de ar 

condicionado e ausência de iluminação de emergência. Não obstante, necessita de pintura. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL 
 

2 
 

 

4- OBJETIVOS 

 Garantir acessibilidade plena; (Implantação de rampas e banheiro PNE); 

 Substituição da cobertura e parte do forro; 

 Redimensionamento das saídas de emergência; 

 Pintura; 

 Introdução de iluminação de emergência; 

 Adequação da calçada; 

 

 

 

5- MEMORIAL DESCRITIVO 

 

5.1- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES; 

Inicialmente deverá ser fixada a placa de obra em chapa de aço galvanizada padrão Caixa com 

área de 10 m². 

E executado inicialmente os serviços de demolição, de forro de gesso existente na coxia que está 

danificado e as alvenarias conforme o projeto arquitetônico. 

5.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 

Nesse ítem se incluiu o Engenheiro Civil de obra Júnior com encargos complementares e 

encarregado geral com encargos complementares. 

 

5.3 – INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO; 

A fundação será somente na escada de concreto a ser substituída da existente metálica e a 

ampliação do banheiro PNE. 

A Fundação será em sapatas diretas dimensionadas e detalhadas na prancha 11 do projeto 

estrutural. 

Para construí-la,  primeiro consideramos a escavação manual, depois lastro de concreto magro, 

fabricação e posicionamento das fôrmas, para que depois de armada a ferragem de 10 mm aço 

CA50 e 5 mm aço CA60, seja disposto o concreto de 25 MPA com preparado com betoneira. 

Após isso feito, as cavas poderão ser reaterradas com o mesmo material retirado, e para nivelar 

teremos uma camada de areia compactado.  

 

 

5.4 SUPERESTRUTURA 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL 
 

3 
 

Os pilares, vigas e escada, serão executados e detalhados conforme o projeto de estrutura de 

concreto prancha 11. 

AS fôrmas em chapa de madeira serão fabricadas, para se incluir a ferragem de aço 10 mm CA50 

e 5 mm CA60. 

Após isso, será usado concreto 25 mpa para a concretagem, e após o tempo de cura as fôrmas 

poderão ser retiradas. 

 

5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO; 

A alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado será instalado para fechar a parede do hall 

principal que será mudada de posição , guarda corpo da escada e paredes do Banheiro PNE a 

ser acrescido. 

Acima das portas, com transpasse de pelo menos 25 cm em cada lado deverá ser fixada verga 

de concreto em portas. 

Nas janelas a serem acrescidas teremos vergas e contra vergas também com transpasse de 25 

cm. 

 

5.6 COBERTURA 

A cobertura existente deverá ser toda retirada, inclusive a estrutura de madeira, porém, se 

deverá atentar para a possibilidade de não demolir o forro do pav. Superior. 

Será instalada uma nova estrutura metálica com inclinação de 10% e com somente duas águas, 

que deverá ser escondida embaixo da platibanda, e nesse ponto de contato teremos rufo em 

chapa de aço. 

Para proteger o banheiro PNE, a estrutura da escada receberá impermeabilização de manta 

asfáltica incluindo aplicação de prime asfáltico. 

 

5.7 ESQUADRIAS 

No projeto arquitetônico teremos um quadro de esquadrias que foi dividido em esquadrias 

existentes e a construir. 

Algumas portas principalmente as de emergência serão substituídas e aumentadas. 

A porta que dá acesso do hall principal até o público será mudada de local para se poder 

construir uma rampa de acesso. 

E a porta do banheiro PNE será em veneziana de alumínio, e a sua báscula metálica. 

A porta PV1, que dá acesso da circulação do Banheiro PNE até uma área externa será em vidro 

temperado 8 mm de correr em 2 folhas. 
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5.8 REVESTIMENTOS PAREDES, PISOS E FORROS; 

Os revestimentos de piso interno serão mantidos, somente na parte de construção dos 

banheiros PNE serão inclusos novos pisos, este de granito, de preferência em tonalidades 

semelhantes ao existente no Hall principal. 

As rampas de acesso, tanto existentes quanto a construir e escada de acesso ao 2 º piso serão 

revestidos em piso emborrachado. 

O revestimento da calçada será demolido parta se instalar piso cimentado e ladrilho hidráulico 

nos locais indicados. 

O piso de madeira maciça do palco e coxia será substituído por um novo, assim como o forro de 

madeira do palco e do local do público. 

A iluminação que ficaria no forro será transferida para as laterais na parede (conforme 

mostraremos na parte elétrica) , para facilitar manutenção. 

Na parte de expansão do banheiro PNE termos chapisco e massa única (reboco), incluindo 

também soleira de granito, peitoril e rodapé. 

Na parte do camarim indicado na planta, teremos demolição do forro de gesso danificado e 

instalação de novo forro. 

5.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; 

A parte do projeto hidros sanitário foi detalhado na prancha 10, detalhado o esgoto predial e 

fornecimento da água fria. 

O esgoto será destinado até a ligação existente, e a água fria, será canalizada do reservatório 

localizado na parte superior para um reservatório pequeno de 500 litros para atender somente 

ao novo banheiro PNE. 

Neste item incluímos também vaso sanitário para PNE, lavatório em bancada em granito ou 

mármore, torneira e barra de proteção , a ser instalado em local indicado em planta do 

arquitetônico. 

5.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMBATE A INCÊNDIO; 

5.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

Projeto detalhado na prancha 9, de instalações elétricas prediais,  foi dimensionada uma 

instalação elétrica somente para substituir a iluminação do forro a ser trocado, a ser instalada 

nas laterais, iluminação de emergência tanto indicativa de saídas e extintores quanto a 

iluminação de indicação no piso em faixas de led. 

 

 

5.10.2 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
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Pensando na proteção e combate a incêndio, as saídas de emergência foram aumentadas e suas 

esquadrias substituídas, além de indicadas com iluminação de segurança. 

Também serão fornecidos extintores de incêndio dos 3 tipos: água, pó químico e CO2.  

A própria iluminação no piso em led também vem a garantir maior segurança ao usuário. 

Mesmo assim, com todas essas medidas físicas, recomenda-se treinar alguns profissionais 

ligados ao teatro formando quem sabe uma brigada de incêndio, que saibam usar os 

equipamentos de segurança e agir de forma correta no caso de algum acidente. 

 

5.11 PINTURA 

Na parte de expansão do banheiro PNE, teremos que aplicar antes da pintura um fundo selador 

acrílico , e posteriormente aplicar em todas as paredes pintura  em cores a serem definidas pela 

municipalidade. 

Nas portas existentes de madeira, no forro de madeira e piso em madeira serão aplicados verniz 

sintético brilhantes e nas esquadrias metálicas e guarda corpo. 

5.12 ESTRUTURA METÁLICA 

Estrutura metálica da escada metálica , guarda corpos e corrimãos. 


