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1 Introdução 
 

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

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencias executivas e 
especificações. Constam também do memorial a citação de leis, normas, 
decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos 
por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de 
serviços públicos. 

 

2 Arquitetura 
 

2.1 Considerações Gerais 

O partido arquitetônico adotado foi baseado para atender todas e quaisquer 
necessidades propostas pelo órgão de educação do município. Foram levados 
em considerações os aspectos ambientais, geográfico e climáticos, buscando 
propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos 
ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) 
com as práticas culturais e sociais. 

As execuções dos serviços devem obedecer às normas e exigências da NBR 
7678 – segurança na execução de obra em serviços de construção, NR-18. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local por mais que estejam 
presentes nas pranchas de projeto e antes da execução dos serviços aos quais 
se referem a produção ou a instalação dos materiais e/ou produtos especificados, 
e que dependem de dimensões exatas, deverão ser confirmadas as medidas na 
obra. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais 
substituições por equivalentes serão possíveis, desde que apresentadas e 
aprovadas com antecedências aos órgãos responsáveis, devendo os produtos 
apresentarem características e desempenho técnico equivalente aos 
especificados. 

Com finalidade de atender aos principais usuários da escola, foram adotados os 
seguintes critérios. 

 
2.2 Acessibilidade 

 
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de  
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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”. 

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. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

 Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno 
escolhido;

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com 
deficiência visual;

 Sanitários para portadores de necessidades especiais;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes 
usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura 
e fechamento de cada ambiente. 

 
2.3 Parâmetros de Implantação 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: Avaliar dimensões, forma, topografia do 
terreno e existência de vegetação. 

ADEQUAÇÃO   DA    EDIFICAÇÃO    AOS    PARÃMETROS    AMBIENTAIS: 
Adequação térmica por meio de mantas, à insolação, permitindo ventilação 
cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação natural. 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA REGIONAL: Considerar as diversas características 
climáticas em função da vegetação existente no local, dos ventos, do sol e de 
vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de solucionar futuros 
problemas relativos ao conforto dos usuários. 

CARACTERISTICAS DO SOLO: Buscar conhecer o tipo de solo presente no 
terreno, possibilitando dimensionar corretamente as novas fundações e assim 
garantir segurança na construção da ampliação da edificação. 

 
3 Serviços Preliminares 

 

CANTEIRO DE OBRA: Deve ser feita a instalação do canteiro de obra em local 
previamente definido junto com a equipe de fiscalização disponibilizada pelo 
município. O canteiro de obra deve ser livre e desimpedido, limpo e organizado. 
Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho e detritos que 
venham a se acumular na obra durante a construção. 
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INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: A edificação existente, assim como suas 
instalações, não poderá servir como local para armazenamento de materiais e 
ferramentas, vestiário de operários e sanitários, bem como escritório da 
administração, para que não prejudique o andamento da obra. Devem ser 
estudadas as áreas disponíveis e as condições de higiene e trabalhabilidade na 
obra em etapas finais para indicar a construção do novo barraco. 

TAPUME E PLACA DE OBRA: Será executado o tapume nos locais julgados 
necessários para o fechamento por completo da obra, com painéis de 
compensado de 6mm de espessura até uma altura de 220cm, estruturado com 
caibros de madeira de lei, pintado com tinta látex PVA, na cor branca. 

Serão fixadas em local visível as placas de identificação da obra e placa do 
construtor. 

 
3.1 Demolições e Remoções 
3.1.1 Demolições 

Serão demolidas as paredes de alvenaria indicadas em projeto. 

Serão retiradas as portas internas e externas existentes sem reaproveitamento 
de materiais. 

Serão retiradas as janelas de ferro e/ou madeira indicadas em projeto 

O contra piso e os pisos existentes demarcado em projeto serão demolidos. 

Serão restaurados os revestimentos cerâmicos de azulejos das paredes. 

Serão retiradas todas as instalações elétricas, inclusive eletrodutos e instalações 
hidrossanitárias existentes. 

Serão retirados os aparelhos sanitários: louças; metais; complementos 
hidráulicos e acessórios. 

Serão retirados os forros conforme demarcados em projeto. 

O entulho não poderá ser utilizado para qualquer fim na execução desta obra e 
deverá ser removido do canteiro. 

 
3.1.2 Remoções 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo destino dos materiais retirados da 
obra, conforme orientação da fiscalização responsável e o entulho acumulado 
da obra não poderá ser utilizado para qualquer fim na execução desta obra e 
deverá ser removido do canteiro. 

 
4 Sistema Construtivo 

 

4.1.1 Fundações 
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Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução 
da obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado;

 Alvenaria de tijolo de 06 furos (dimensões nominais de 09x14x19cm, 
conforme NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado.

 Estrutura de cobertura em madeira de lei

 Telhas de barro (modelo colonial)
 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema 
estrutural adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em 
concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, 
dimensionamentos e especificações deverá ser consultado o projeto executivo 
de estruturas. 

 
Quanto a resistência do concreto adotada: 

 
ESTRUTURA FCK (Mpa) 

VIGAS 25 Mpa 

PILARES 25 Mpa 

SAPATAS 25 MPa 

 
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é 

função das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do 
solo. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a 
intensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível 
d’água. Com base na combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver 
o menor custo e o menor prazo de execução. 

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção 
interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo 
de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere à 
resistência e aplicação. 

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na 
fundação fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do 
terreno, que deverá ser determinada através de ensaios no terreno onde a 
edificação será executada. 

As vigas em concreto armado moldado in loco com dimensões iguais as 
estimadas no projeto. 

Os pilares também em concreto armado moldado in loco com dimensões 
seguindo as exigidas no projeto. 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou 
aterrados, devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de 
implantação da edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada 
através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal.  
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O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a 

implantação da obra, bem como o aterro do caixão. 
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 

fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que 
sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. 
Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total 
esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 
fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto 
simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas 
as seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas 
para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade 
na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como 
delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas 
deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para 
se evitar a fissuração da peça estrutural. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 
apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de 
desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por 
insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas 
até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da 
norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da 
peça estrutural. 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 5738, CONCRETO – PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA 

DE CORPOS- DEPROVA;

 ABNT NBR 5739, CONCRETO – ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPOS 
DE-PROVA CILÍNDRICOS;

 ABNT NBR 6118, PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO – 
PROCEDIMENTOS;

 ABNT NBR 7212, EXECUÇÃO DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL;

 ABNT NBR 8522, CONCRETO – DETERMINAÇÃO DO MÓDULO ESTÁTICO DE 
ELASTICIDADE À COMPRESSÃO;

 ABNT NBR 8681, AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS – 
PROCEDIMENTO;

 ABNT NBR 14931, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - 
PROCEDIMENTO;

 
4.1.2 Alvenarias de Bloco Cerâmico 

Tijolos cerâmicos de seis furos com dimensões de 09x14x19cm, de 
primeira qualidade, bem cozidos, leve, duros, sonoros com as faces planas e cor 
uniforme. 

 Largura: 09cm; Altura: 14cm; Profundidade: 19cm;
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Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando os 
blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada 
devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa 
decimento, areia e vedalit e revestidas conforme especificações do projeto de 
arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser  

feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura 
abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria. 

 
 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 6460, TIJOLO MACIÇO CERÂMICO PARA ALVENARIA - 

VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO;

 ABNT NBR 7170, TIJOLO MACIÇO CERÂMICO PARA ALVENARIA;

 ABNT NBR 8041, TIJOLO MACIÇO PARA ALVENARIA – FORMA E 
DIMENSÕES – PADRONIZAÇÃO;

 ABNT NBR 8545, EXECUÇÃO DE ALVENARIA SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL 
DE TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS – PROCEDIMENTO;

 ABNT NBR 15270-1, COMPONENTES CERÂMICOS - PARTE 1: BLOCOS 
CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO - TERMINOLOGIA E 
REQUISITOS;

 ABNT NBR 15270-3, COMPONENTES CERÂMICOS - PARTE 3: BLOCOS 
CERÂMICOS PARA ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO - MÉTODOS 
DE ENSAIO;

 
4.1.3 Vergas e Contravergas de Concreto 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 
comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 
comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, 
por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contraverga terão 
comprimento de 1,80m. 
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5 Estrutura de Cobertura 

 

Estrutura de cobertura toda em madeira de lei conforme especificado em  
projeto. 

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, 
conforme Classificação de Uso, construção pesada interna. 

 
 

NOME DA PEÇA DIMENSÕES DA SEÇÃO 
TRANSVERSAL EM CM 

TERÇAS 7x15 

CAIBROS 5x6 
RIPAS 1,5x5 

 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 7190, PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA; 

 ABNT NBR 7203, MADEIRA BENEFICIADA; 

 

5.1.1 Cobertura 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de 
primeira qualidade sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto. 

 Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme 
descritas na sequência de execução. Os encontros dos planos de telhado com 
planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme 
especificação. 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 8039, PROJETO E EXECUÇÃO DE TELHADOS COM TELHAS 

CERÂMICAS TIPO FRANCESA – PROCEDIMENTO;

6 Esquadrias 
 

6.1 Janelas de Chapa de Aço e Vidro 

As esquadrias serão de chapa de aço na cor natural, fixadas na alvenaria, 
em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter 
espessura mínima 4mm. Para especificação, observar a tabela de esquadrias 

 Os perfis em chapa de aço natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com 
o  fabricante;

 Vidros simples e com 4 mm de espessura;

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,  
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verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para 
a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para 
o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 
com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 
para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 
propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 
impedir infiltração nestes pontos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de 
espessura, embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais 
longo em relação às laterais da janelas / portas. 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 10821-1: ESQUADRIAS EXTERNAS PARA EDIFICAÇÕES - PARTE 

1: TERMINOLOGIA;

 ABNT NBR 10821-2: ESQUADRIAS EXTERNAS PARA EDIFICAÇÕES - PARTE 
2: REQUISITOS E CLASSIFICAÇÃO;

 

 
6.2 Portas de madeira lisa 

Deverá ser utilizadas portas de madeira lisa e de boa qualidade com 
dimensões especificadas no quadro de esquadria. 

Os marcos e alizares (largura 8cm) deverão ser fixados da forma 
devidamente correta. 

Toda a estrutura deve ser em madeira lisa. 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. 

Antes dos elementos receberem pintura esmaltada, 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. 

 

7 Impermeabilizações 
 

Emulsão asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros 
(plastoméricos PL / elastoméricos EL). 

 

8 Acabamentos e Revestimentos 
 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de  
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fácil aplicação. 

As paredes internas receberão revestimento de pintura acrílica acetinada 
lavável sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. As áreas a serem 
pintadas devem estar perfeitamente secas, afim de evitar defeitos na pintura. O 
revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso antes 
da aplicação da pintura e da aplicação do revestimento cerâmico 10x10cm à 
altura de 90cm e finalizado com um “rodameio” em metal no formato de U. 

Paredes internas das áreas molhadas receberão revestimento em 
cerâmica 10x10cm até a altura do forro, a fim de facilitar limpeza dos ambientes. 

As paredes externas irão receber o revestimento em pintura acrílica PVA 
sobre reboco desempenado fino e com acabamento fosco nas cores indicadas 
no projeto. 

Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, 
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo 
fabricante, 

Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, 
ou equivalente. 

 

9 Piso 
 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo, assentada 
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e 
espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. 
Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo 
modelo referência. 

As placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e 
isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, 
totalmente isento de vazamentos hidráulicos; limpo, firme: sem rachaduras, 
peças de cerâmica ou pedras soltas; o contrapiso deve também estar liso: sem 
depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com 
a massa de preparação. 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 
 ABNT NBR 9817, EXECUÇÃO DE PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO – 

PROCEDIMENTO;

 ABNT NBR 13816, PLACAS CERÂMICAS PARA REVESTIMENTO – 
TERMINOLOGIA;

 ABNT NBR 13817, PLACAS CERÂMICAS PARA REVESTIMENTO – 
CLASSIFICAÇÃO;

 

O piso externo e passeio público serão executados em concreto moldado 
in loco, usinado, com acabamento convencional, com espessura de 6  
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centímetros. 
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 (cimentício). 

 Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas 
internas);

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, 
indicados para aplicação em áreas internas. Neste caso, não deve haver 
desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio 
relevo. 

 Dimensões: placas de dimensões 30cmx30cm , espessura 7mm;

 Piso Tatil Direcional/de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico 
(áreas externas);

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, 
indicados para aplicação em áreas externas. 

 Dimensões: placas de dimensões 25cmx25cm, espessura 20mm;
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. 

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. (A cor azul não deve ser utilizada em áreas externas). 
Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde 

o hall de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e 
obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 

10 Forro 
 

As salas de aula deverão receber forro de gesso em placas, com rebaixo de  
60cm, para reduzir o pé-direito interno para 3,00m. 

 

Este sistema é formado por estrutura aramada fixada na estrutura do telhado,  
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sendo o fechamento com à amarração das próprias placas de gesso. 
 

11 Louças 
 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, 
das cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na 
cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência 
abaixo. 

 

 LAVATÓRIOS; 

 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS; 

 BACIAS SANITÁRIAS DE CAIXA ACOPLADAS, INCLUINDO 
ASSENTO; 

 BACIA PARA BWC PCD, INCLUINDO ASSENTO 

12 Metais / Plásticos 
 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 
válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os 
metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, 
conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos 
os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos 
registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de 
qualidade das peças aqui especificadas. 

 

13 Bancadas, Divisórias e Prateleiras de Granito 
 

Todos as bancadas, divisórias e prateleiras serão em granito cinza andorinha 
com acabamento polido, com dimensões variáveis e de acordo com o projeto. 

Altura das Divisórias: Painéis de 1,80m nos sanitários masculinos e 
femininos, com vãos na altura de 20 centímetros do piso ao início do painel. 

Espessura do granito: 30mm. 
 

14 Instalações de Água Fria 
 

Toda a rede hidráulica de água fria deverá ser executada conforme 
especificada no projeto de instalação hidrossanitária. 

Toda a instalação de água fria será executada em tubos de PVC rígido. 
O dimensionamento das tubulações que atendem aos aparelhos foi 

realizado a partir de ábacos e tabelas, de acordo com a norma NBR 5626. 
As colunas de alimentação de água, todos os ramais e sub-ramais de 

alimentação e a locação dos pontos de consumo deverão ser executados de 
acordo com o Projeto de Instalações Hidrossanitárias. Qualquer alteração em  
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projeto poderá ser feita mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO e da 
CONTRATANTE. 

A execução das instalações hidráulicas e sanitárias deverá ser efetuada 
por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira das 
responsabilidades pelo perfeito funcionamento. 

A emenda dos tubos deverá ser feita por meios de luvas soldáveis e ou 
com bolsa e virola, tomando-se de cuidado de não deixar rebarbas no tubo que 
possa prejudicar a estanqueidade da mesma. 

A canalização no interior da edificação não deverá ficar solidária a estrutura 
do mesmo. Em torno da canalização, nos alicerces ou paredes por ela 
atravessados, deve haver folga de um diâmetro comercial acima para que um 
eventual recalque do edifício não venha a danificar as tubulações. 

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a 
colocação de tubos livres de tensões. 

Quando enterrada, a canalização deverá ser assentada em terreno 
resistente ou sobre embasamento apropriado com recobrimento mínimo de 30 
cm (trinta centímetros), para locais com trafego de caminhões, recobrimento de  

 
80 cm. 

Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível, ou onde a 
canalização estiver sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos 
trechos situados em área edificada, a canalização deve ter a proteção de um 
envelope de concreto. 

Quando da necessidade de cortar o tubo, esta operação deverá ser 
perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte removem-se com uma rosqueta 
as rebarbas, e, para união com anel de borracha a ponta do tubo deverá ser 
chanfrada (ângulo de 15 graus x compr. 5 mm), com auxílio de uma lima. 

As tubulações devem ser instaladas de maneira tal que não sofram danos 
causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações 
mecânicas. As tubulações horizontais de esgotamento sanitário devem ser 
instaladas com declividade constante e não menores que 1% (um por cento). 

As caixas de inspeção devem ser fechadas hermeticamente com tampa 
removível e terem fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e 
evitar formação de depósito. 

Não deverão ser utilizados os tubos e ou conexões que apresentarem 
falhas como: deformação, fissuras, folga excessiva entre a bolsa e a ponta e 
soldas velhas com muito coágulo. 

A execução dos serviços será feita de acordo com o que prescreve a Norma 
Brasileira para execução de Instalações Hidráulicas, com os seguintes cuidados: 

 
NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

 EB-829/75 RECEBIMENTO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA (NBR- 
5651); 

 NB-92/80 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA (NBR-5626); 
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 NB-115/64 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PRESSÃO DE PVC RÍGIDO COM 
JUNTA SOLDADA, ROSQUEADA OU COM ANÉIS DE BORRACHA (NBR-7372); 

A CONSTRUTORA deverá instalar todos os equipamentos necessários à 
realização dos testes, bem como fornecer material e mão de obra para a 
execução dos mesmos. 

A CONSTRUTORA será responsável por todas as consequências relativas 
aos testes, devendo proceder a reposição imediata de todos os materiais e 
equipamentos que possam ser avariados durante a fase de testes. 

 
14.1 Registro e Válvulas 

Serão nos locais, diâmetros e tipos especificados em projeto. 

No caso de registros e válvulas, não será admitida improvisações, na 
colocação da canopla, para ajuste de altura do acabamento. O "Empreiteiro" 
deve atentar para que o nível dos registros (em relação à parede acabada) deve 
ficar exato para receber manoplas e/ou demais acabamentos, sem emendas ou 
quaisquer outras improvisações. 

 
14.2 Torneiras 

As torneiras serão em metal, cromadas na cozinha e de plástico nos 
banheiros.  

Devem ser localizadas e nos diâmetros especificados nos projetos de 
instalações hidráulicas. 

 
15 Instalações Elétricas 

Deverão ser executadas as instalações elétricas para atender as 
necessidades da edificação. 

As instalações de infraestrutura deverão ser ocultas nos ambientes de 
trabalho e de circulação. Portanto, serão em parte embutidas na alvenaria ou 
fixadas à laje acima do forro por meio de acessórios galvanizados. 

Todas as instalações de infraestrutura serão executadas com todos os 
componentes cuidadosamente ajustados em posição e firmemente ligados às 
estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. 

Todos os eletrodutos e caixas serão instalados alinhados, nivelados e em 
perfeito esquadro com as superfícies de paredes, teto e piso. 

As caixas e gabinetes de equipamentos serão instalados com utilização de 
nível de pedreiro. 

Os cabos condutores serão em cobre com isolamento em PVC ou XLPE, 
nos diâmetros informados no Diagrama Unifilar do projeto e deverão atender a  
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NBR 5410. 

Serão adotadas como padrão as seguintes alturas das caixas e quadros 
instalados na parede, sendo que todas as alturas se referem ao centro das 
caixas e ao piso acabado: 

 Tomadas médias (110 cm); 

 Tomadas baixas (30 cm); 

 Tomadas altas (220 cm); 

 Quadro de Distribuição (130 cm); 

Especial atenção deverá ser dada ao nivelamento e ao alinhamento das 
caixas 4x2” e 4x4”, para que, na conclusão dos trabalhos, todos os pontos de 
saída estejam nivelados e em perfeito esquadro com aberturas e paredes. 

Todos os condutores deverão ser identificados em ambas as extremidades 
(quadros e tomadas). 

 

16 Eletrodutos 

- Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), seção circular, com 
corrugação helicoidal e impermeável, acompanhado de terminais e conexões,  

 

conforme normas NBR 13897, NBR 13898, NBR 14692. 

- Eletroduto rígido em PVC com curvas, buchas, arruelas, luvas, cotovelos e 
abraçadeiras, encaixe com pressão normal, não propagador de chamas 
(autoextinguível), na cor bege, sem rosca, conforme a norma NBR 15465, 
resistência à ruptura classe B. Aplicação: Infraestrutura do entreforro, tubulações 
enterradas ou aparentes. 

- Eletroduto flexível corrugado em PVC com luvas, não propagador de chamas 
(autoextinguível), conforme norma NBR 15465, classes leves (paredes) e média 
(lajes e paredes). Aplicação: Infraestrutura embutida em alvenaria e lajes. 

 
16.1 Caixas de Passagem 

- Caixa de passagem em PVC, não propagador de chamas (autoextinguível), 
conforme norma NBR 15465, resistência à ruptura classe B. 

16.2 Acessórios de Fixação 

- Braçadeiras de união horizontal, vergalhão com rosca total, arruelas, porcas 
sextavadas, parafusos, buchas em aço tratado zincado, acabamento 
bicromatizado ou inox. 
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16.3 Tomadas 

- Tomada 16A/250v com espelho na cor branca, conforme NBR 14136. 

 
16.4 Interruptores 

- Interruptores 10A/250v com espelho em PVC na cor branca. 

 
16.5 Luminárias 

- Luminária de sobrepor, corpo em plástico na cor branco, tipo plafon, para 1 
lâmpada fluorescente de 36W. 

 
16.6 Lâmpadas 

- Lâmpada fluorescente compacta espiral – 36W. 

 
16.7 Plugues 

- Plugue compacto de termoplástico, 2P+T, 10A/250v. 

 
16.8 Reatores 

- Reator eletrônico AFP (alto fator de potência) para lâmpadas fluorescentes 
tubulares, máximas variação de tensão de alimentação +/- 10%, frequência de 
rede de 50 ou 60Hz, temperatura de operação até 50°C, partida das lâmpadas 
ultrarápida, frequência de funcionamento de 35 a 65 kHz, economia no consumo 
de energia de até 30%, conforme normas NBR 14417 e NBR 14418. 

 
16.9 Quadros de Distribuição 

- Quadro de embutir para disjuntores padrão DIN, IP 40 – IK 07, classe II, 
conforme norma NBR IEC 62.208, auto extinguível, executado em aço carbono, 
com pintura de poliéster eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo através de 
banho químico tanto na caixa como na porta metálica, desmontáveis, com trinco, 
com barras de neutro e terra, com bornes de entrada, pentes de alimentação e 
demais conexões, capacidade e dimensões conforme cada quadro especificado 
em projeto. 
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16.10 Dispositivos de Proteção 

- Disjuntores termomagnéticos certificados conforme norma NBR NM 
60898/2004, com a função de proteger os circuitos contra sobrecorrente. Serão 
unipolares com corrente nominal de 16A, 25A e 40A, frequência de 
funcionamento de 50/60Hz. 

- Dispositivos de proteção contra surtos de 20 KA, frequência de funcionamento 
de 50/60Hz, com a função de proteger equipamentos eletroeletrônicos contra 
sobretensões na rede elétrica. Aplicação: no quadro de distribuição. 

 
16.11 Condutores 

- Cabos elétricos flexíveis, diâmetro 2,50 mm², diâmetro 4,00 mm², diâmetro de 
6,00 mm², material condutor cobre, isolamento em PVC, tensão de 750V, 
certificação ISSO 9001, conforme NBR NM 2470-3 e cabos elétricos flexíveis do 
tipo “cordoplast” / “sintenax”, diâmetro 3 # 2,5 mm², material condutor cobre, 
isolamento em XLPE, tensão 0,6/1 Kv, certificação ISSO 9001, conforme NBR 
7285. Serão nas cores preto (fase 1 ou R), cinza (fase 2 ou S), vermelho (fase 3 
ou T), azul (neutro), verde (terra), branco (retorno). Isolamento em XLPE. 

 
16.12 Fita Isolante 

- Fita isolante auto extinguível, tensão disruptiva de 7000V, resistência à isolação 
de 50000 Mohm, espessura 0,125 mm e largura de 19,0 mm. Aplicação: 
emendas nos condutores. 

 
17 Esquadrias e Ferragens 

 

17.1 Condições Gerais 

Serão conforme estas especificações, projetos executivos e o Memorial 
Descritivo, obedecendo às normas da ABNT atinentes ao assunto e demais 
pertinentes. 

 
17.2 Portas de Madeira lisa 

As portas internas deverão ser de madeira lisa (e = 40 mm). 

 
17.2.1 Materiais Indicados 

 Fechadura do tipo interna de 5 pinos, com acabamento cromado 
acetinado, 

maçaneta do tipo alavanca, rosetas e espelho em latão com acabamento cromado 
acetinado. 
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 Fechadura do tipo banheiro de 5 pinos, com acabamento cromado 
acetinado, 

maçaneta do tipo alavanca, rosetas e espelho em latão com acabamento 
cromado. 

 Dobradiças tipo anel e bola em latão, com acabamento cromado 
acetinado, de 3” x 2 ½”, sendo 3 unidades por folha. 

 
17.3 Vidros 
 
17.3.1 Condições Gerais 

Serão conforme estas especificações, Projeto Executivo de Arquitetura e o 
Memorial Descritivo, obedecendo às normas da ABNT atinentes ao assunto e 
demais pertinentes. 

 
17.3.2 Vidro Liso Comum 

Nas esquadrias será utilizado vidro comum incolor 4 mm. 

 
17.3.3 Espelhos 

Deverão ser instalados nos sanitários espelhos retangulares (60 cm x 80 cm), 
com bisotê de 2 cm nas bordas, fixados com botonetes cromados na alvenaria. 

 

18 Aparelhos Sanitários 
 

18.1 Condições Gerais 

Serão conforme estas especificações, Projetos Executivos de Arquitetura e 
Projeto de Instalações Hidrossanitárias, obedecendo às normas da ABNT 
atinentes ao assunto e demais pertinentes, assim como as recomendações dos 
fabricantes. 

 
18.2 Louças 

 Lavatório , cor branco e acessórios para fixação com acabamento 
cromado. 

 Bacia convencional , cor branco gelo e acessórios para fixação com 
acabamento cromado. 

 

18.3 Metais 

 Misturador BELLE EPOQUE, acabamento cromado. Referência: DECA 
ou equivalente. Aplicação: sanitários. 

 Torneira de parede para tanque com arejador, acabamento cromado.  
Referência: linha Standard, código 1154 C39, da Deca ou equivalente.  
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Aplicação: DML. 

 
18.4 Complementos 

 Caixa de descarga de embutir para alvenaria, de acionamento frontal, 
componentes e acessórios para fixação com acabamento cromado. 
Referência: linha Deficiente Físico e Idoso, cód. M 9000, da Montana ou 
equivalente. Aplicação: sanitário PNE. 

 Sifão copo em PVC 1¼”, com fecho hídrico e saída e entrada regulável. 
Referência: linha Sifão Mobylle Copo Multiuso, código 26901600, da Tigre 
ou equivalente. Aplicação: lavatórios dos sanitários. 

 Sifão copo em PVC 1½”, com fecho hídrico e saída e entrada regulável. 
Referência: linha Sifão Mobylle Copo Multiuso, código 26901600, da Tigre 
ou equivalente. Aplicação: cuba da copa. 

 Anel de vedação para bacia sanitária. Referência: Linha Decanel, da Deca 
ou equivalente. Aplicação: sanitários. 

 Válvula de escoamento 1¼”, acabamento cromado e tampa plástica. 
Referência: código 1602 C PLA, da Deca ou equivalente. Aplicação: 
cubas e lavatórios dos sanitários. 

 Engate Flexível 40 cm com acabamento cromado. Referência: código 
4606 C 040, da Deca ou equivalente. Aplicação: sanitários e copa. 

 

18.5 Bancadas de Granito 

 Bancada e roda pia em granito polido, cor conforme especificação em 
projeto, espessura 2 cm, com cuba embutida em rebaixo na pedra. 
Aplicação: copa e banheiros. 

 

18.6 Acessórios 

 Assento sanitário em plástico PVC, cor branca e acessórios para fixação 
com acabamento cromado. Referência: linha VOGUE PLUS, da Incepa 
ou equivalente. Aplicação: sanitários. 

 Grelha redonda em PVC (100 mm), acabamento cromado. Referência: 
código 27511007, da Tigre ou equivalente. Aplicação: caixas sifonadas 
das instalações sanitárias de esgoto. 

19 Cobertura 
 

19.1 Madeiramento 

O madeiramento do telhado deve ser executado em madeira de CAMBARÁ, 
na cor natural, seca e selecionada, sem nós ou rachaduras fixadas com pregos. 
As emendas das vigas devem ser feitas com encaixes. A estrutura de madeira 
deve ser tratada com pintura imunizante. 
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20 Telhamento 

 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de 
primeira qualidade sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto. 
As cumeeiras deverão ser executadas com o mesmo material das telhas. 

 
21 Limpeza da Obra 

 

Os serviços de limpeza dos materiais aplicados devem ser feitos de acordo 
com as recomendações dos fabricantes. 

 Deverá ser demolido o barraco de obras existente.

 Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser entregue completamente 
limpa, com todos os elementos de alvenaria, revestimentos cerâmicos, 
azulejos, vidros e aparelhos sanitários limpos e cuidadosamente lavados, de 
modo a não danificar outras partes da obra.

 Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies, assim como todas as manchas e 
salpico de tinta.

 As instalações elétricas, hidráulicas e drenagem pluvial deverão ser 
entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.

 Os entulhos, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra 

devem ser totalmente removidos.

 Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser entregue completamente 
limpa, com todos os elementos de alvenaria, revestimentos cerâmicos, 
azulejos, vidros e aparelhos sanitários limpos e cuidadosamente lavados, de 
modo a não danificar outras partes da obra.

 Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies, assim como todas as manchas e 
salpico de tinta.

 As instalações elétricas, hidráulicas e drenagem pluvial deverão ser 

entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.

 Os entulhos, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra 

devem ser totalmente removidos.


