
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PROJETO- 

PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS BASILIOS - MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

• GENERALIDADE: 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o consultor 

objetivando a boa execução da obra. 

Informamos que nestas estradas vicinais. Tal fato poderá ser comprovado “in loco”, quando da vistoria. Os serviços 

deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que por 

necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. 

Poderá a fiscalização, paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem 

de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão 

sempre as ultimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por 

qualquer danos decorrentes da execução da mesma. 

È de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando 

interrupções por embargo. Assim como ter um jogo completo, aprovando e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamento, cronograma e demais elementos que Este projeto trata. 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, 

bem como em estrita obediência ás prescrições e exigências contidas nestas Especificações Técnicas e nas 

Normas da ABNT. 

Toda e qualquer modificação a ser introduzida tanto nos projetos quanto nas especificações deverão ser 

previamente autorizadas pela CAIXA. 

 

• FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

A PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS – MA, tem 

como objetivo fomentar e aumentar a prática do turismo na cidade, oferecendo mais oportunidades de lazer e 

diversão para moradores e para aqueles que visitam o município. 

O lazer e o turismo são atualmente associados à valorização do meio natural e à qualidade de vida e bem-estar, 

visando sua utilização para o turismo e lazer, a pesquisa delineou-se através de fontes bibliográfica, documental e 

exploratória. 

A PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS - MA, será 

construído em área estratégica para o município, pois também tem por finalidade fortalecer o turismo na cidade. 



 

 

 

 

 

• LOCAL DA OBRA 

NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS-MA. 

 

• OBJETIVO  

A PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS - 

MA, tem como objetivo viabilizar e revitalizar um setor e espaço academia ao ar livre. 

Proporcionar aos seus usuários uma nova opção de passeio e lazer, onde será possível desfrutar de uma 

beira rio bonita visualmente e com opções de realizar uma caminhada, uma corrida um lazer leve e saudável 

acessível para portadores de necessidades especiais. 

 

 

• PROFISSIONAIS RESPONSAVÉIS TÉCNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA. 
(Engenheiro Civil Resp.Técnico Projeto e Orçamento / Estrutura de concreto e fundações.) 
-MBA EM PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA. 
-MBA PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS. 

CREA/MA sob nº registro: 111571740-5. 
 
 
 



 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

1 - TRABALHOS INICIAIS 

 

1.1-PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

RESOLUÇÃO Nº 198, DE 15 ABR 1971 - CONFEA 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe confere a 

alínea f do artigo 27 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

Considerando que o art. 16 da citada Lei estabelece e obrigatoriedade da colocação e manutenção de 

placas em obras, instalações e serviços de engenharia, arquitetura ou agronomia. Considerando que é 

necessário regulamentar suas dimensões e afixação; 

Aplicação: 

Instalação de placa para identificação da obra. 

Características Técnicas / Especificação: 

Executar placa de obra, as dimensões conforme o órgão gestor do recurso. 

Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu 

registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu 

registro no Conselho 

Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com 

o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; 

Título, número da 

Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. 

A placa deverá está instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. 

Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de 

base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 

mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em 

cruz. 

Observações: 

Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a 

necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.0 -TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1-CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 

 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR1343. 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o 

lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura.  

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350 kg de cimento 

por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com 

resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2.  

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, 

convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso 

estejam colocadas.  

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um período 

mínimo de 8 dias para que cure.  

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito 

escoamento de água.  

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem 

depressões ou ondulações. 

 

2.2-PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 CALÇADAS E RAMPAS 

NORMA DE REFERÊNCIA – NBR 9780. 

A pavimentação em concreto simples cimentado, com pintura acrílica conforme as cores do projeto 

arquitetônico tem a função de regularizar a base, proporcionando, quando necessário, o caimento de água 

adequado. É feita de argamassa, composta por água, cimento e areia, com traço de, geralmente, uma 

medida de cimento para quatro de areia.  

O ideal é usar areia média, sempre peneirada para eliminar impurezas. A água deve ser adicionada aos 

poucos, até obter-se uma massa úmida, com consistência de farofa. 

No entanto, há também a opção de utilizar argamassa industrializada para assentamento. 

 

2.3-PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura 

a que se destinem. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de 

pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo 

conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 

contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados serão suspensos em tempo de chuva. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 

destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc.). 



 

 

 

 

A pintura das paredes internas será em tinta acrílica PVA (três demãos), para aplicação seguir a 

especificação do seu Fabricante. 

 

2.4 - BANCO DE PRAÇA SEM ENCOSTO 

Os bancos serão confeccionados de acordo com o projeto arquitetônico em anexo. 

Onde o mesmo consta suas dimensões e materiais necessários para sua confecção. 

2.5  - GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA 

PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017  

 

Os guarda-corpos compõem a arquitetura dos edifícios e estão mais presentes do que nunca na atual 

tendência de apartamentos com varandas. Entre os materiais mais utilizados, além da alvenaria, estão o 

alumínio – com fechamento ou não em vidro – e ferro, metal passível de ser trabalhado de acordo com o 

desenho do arquiteto, compondo tramas mais elaboradas. E quando o assunto envolve a qualidade e 

critérios para o design e a produção dos guarda-corpos, a referência do mercado da Construção Civil é a 

ABNT NBR 14.718, criada em 2001 e revisada em 2008. 

Foi determinante para a revisão, o fato de o meio técnico ter questionado a viabilidade prática de algumas 

determinações do texto, consideradas desnecessárias ou, mesmo, limitantes do ponto de vista do projeto 

e da execução. “É o caso do corrimão dos guarda-corpos que a norma original exigia, com boa intenção, 

que não deveria ser plano. Essa exigência caiu”, diz a engenheira Fabiola Rago, coordenadora do grupo 

que elaborou o texto base da norma. 

 

TRATAMENTO 

A normativa oferece parâmetros para que o projetista possa desenvolver esse elemento, a partir do seu 

conceito arquitetônico, liberando a criatividade. “Já não exige, por exemplo, que todo corrimão seja 

anodizado com camada relativa à classe A18. Em seu lugar, a norma revisada define que qualquer tipo de 

material deve incorporar cuidados, como proteção contra oxidação, atendendo às normas específicas” 

Já o aço, que apresenta elevada resistência mecânica, pode ser um excelente elemento fixador, mas deve 

ser bem tratado contra corrosão – aspecto discriminado minuciosamente na norma. A proteção contra 

corrosão galvânica é prevista no texto, quando há contato bimetálico, desde que exista diferença de 

potencial entre eles. Os pontaletes de fixação têm que ser, no mínimo, de aço galvanizado. “Se for de aço, 

o elemento de ancoragem junto à estrutura tem que ser galvanizado. A profundidade mínima de ancoragem 

no concreto deve ser de 70 mm”. 

SEGURANÇA 

A NBR 14.718 utiliza o conceito presente nas normas estrangeiras de zonas de estacionamento e de 

recepção. “A função do guarda-corpo é garantir segurança aos usuários e seu uso só é obrigatório diante 

de um desnível maior do que 1 m. Assim, a Zona de Recepção é a área onde estão as pessoas, a própria 

varanda. Muitos arquitetos criam ali um patamar interno diferenciado, as muretas. Se a mureta tiver menos 

de 30 cm x 30 cm , a pessoa poderá subir. Porém, já não estará em uma situação confortável. Essa é a 

chamada Zona de Estacionamento Precário, enquanto que o espaço por onde se transita é chamado de 

Zona de Estacionamento Normal”, explica a engenheira. 

“Tudo isso segue no sentido de determinar a altura final dos guarda-corpos, considerando que a altura 

mínima é de 1 m”, diz. Quando a mureta tem mais de 10 cm e menos de 45 cm de altura, os guarda-

corpos precisam ter 90 cm de altura, acima da mureta. Se a mureta tiver acima de 45 cm, os guarda-

corpos terão que ter 1 m a partir do piso. Ou seja, uma mureta de 80 cm exige um gradil de 1 m a partir do 



 

 

 

 

piso, o equivalente a 20 cm de guarda-corpo. “Resumindo: muretas com alturas superiores a 45 cm são 

complementadas com gradis de 1 m a partir do piso e, abaixo de 45 cm, com guarda-corpos de 90 cm, a 

partir da mureta”, diz Fabio Gadioli. O elemento de fechamento, com menos de 45 cm de altura e várias 

travessas horizontais, exige a criação de um elemento que impeça a escalada. 

 

ENSAIOS 

Os ensaios de laboratório avaliam o esforço estático vertical e esforço estático horizontal, e de impacto, 

com a aplicação de carga de impacto por metro linear de guarda-corpo, englobando a pré-carga, carga de 

uso e carga de segurança. “A carga de segurança é sempre de 1,7 vezes a carga de uso – conceito novo 

referente à aplicação de uma carga excepcional. Mesmo que o guarda-corpo seja danificado, não pode 

permitir que uma pessoa caia”, explica Fabiola Rago. “Seria o caso, numa situação real, de um tumulto 

causado por um incêndio, em que um grupo de pessoas corre para a varanda pressionando o guarda-

corpo. A peça, mesmo que avariada, deve manter a integridade das pessoas”, completa Gadioli. 

 

No ensaio de impacto são aplicados 600 joules, permitindo a deformação do guarda-corpo e a quebra do 

vidro laminado. Porém, um prisma de 25 cm x 11 cm não poderá passar, nem pelos orifícios do vidro, 

nem pela deformação do guarda-corpo. Ou seja, o corpo está sendo preservado. “Quando o guarda-corpo 

for maior do que 3 m, é preciso ensaiar dois módulos, ou seja, três montantes e dois elementos de 

fechamento, ignorando as fixações laterais e considerando as ancoragens inferiores". Neste caso, o teste 

revela o comportamento dos dois módulos que não estão presos à alvenaria.  

“Já nos gradis com menos de 3 m, o ensaio é feito em protótipo do tamanho real, incluindo a instalação 

lateral e as ancoragens no piso. 

 

MANUTENÇÃO 

A fabricação dos guarda-corpos é feita, em geral, pelo fornecedor das esquadrias, quando se trata de 

elemento em alumínio, e pelo fabricante dos gradis de ferro do edifício. Porém, tão importante quanto 

projetar, produzir e instalar um bom guarda-corpo, é sua manutenção. O fabricante de caixilhos de 

alumínio, ressalta que a norma atribui ao usuário a responsabilidade pela manutenção, afinal, é 

fundamental para sua própria segurança. 

 

“A norma diz que, no caso de o guarda-corpo sofrer algum dano ou apresentar componentes soltos 

durante sua utilização, o usuário deve verificar as condições desses itens para providenciar a manutenção 

corretiva ou, eventualmente, sua substituição”, cita o engenheiro. Durante anos os guarda-corpos foram 

submetidos à pressão de ventos e ao movimento natural do edifício, aos esforços que as pessoas impõem 

a ele, e a impactos eventuais, além daqueles localizados em áreas de atmosfera corrosiva. “Tudo isso 

causa desgaste nos seus componentes, exigindo manutenção”, diz. 

 

Gadioli relata o caso de um edifício novo, em São Paulo, em que o vidro do guarda-corpo descia na frente 

da viga de porta da varanda. “Olhando de fora, se vê apenas o vidro e o corrimão. A umidade dessa 

fachada, onde não bate sol, fez crescer plantinhas no corrimão da peça e entre o vidro e a frente de laje, 

comprometendo a estética do apartamento”, conta, dizendo que foi preciso encontrar uma solução técnica 

para eliminar problema tão incomum. Ele sugere que o usuário, caso não queira fazer a inspeção do 

guarda-corpo de sua varanda, chame uma empresa especializada em manutenção. “Com um simples 

chacoalhão no gradil é possível saber se há peças soltas. 

 



 

 

 

 

2.6 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 

Toda a área não edificada receberá grama natural composta de uma base constituída de areia porque 

garante um melhor enraizamento, melhor drenagem, facilita a recuperação do gramado e é de difícil 

compactação. 

Após a colocação da base arenosa será realizado o nivelamento final do campo.  

Toda a aplicação de fertilizantes e condicionadores de solo só poderá ser feita após os resultados da 

análise do solo que deve ser previamente realizada. 

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de plantio, e melhor 

qualidade final, não havendo muitas "emendas" de grama, em comparação a outros 

sistemas de plantio. 

Os canteiros receberão grama, locadas conforme projeto específico. 

Terão de ser tomadas as seguintes providências para o plantio de grama: 

- perfeito revolvimento e afofamento da terra até 30cm de profundidade; 

- é necessário ser incorporado, nesse ato, estrume de curral, curtido na proporção de 6 kg/m3, bem 

esmiuçado e distribuído; 

- precisam ser eliminadas pedras, tocos, torrões duros, entulho e outros materiais estranhos. 

O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15 

centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros 

de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. 

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa 

qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m2 de grama por m2 de solo. 

O terreno ou floreira deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

 

 

2.7-TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA 

A terra preta comum vegetal a ser utilizada deverá ser própria para jardins e ter as seguintes 

características: 

Textura média (nem argilosa ou arenosa demais); 

Coloração escura, indicando presença de matéria orgânica bem decomposta e isenta de sementes ou 

mudas de plantas daninhas. 

A colocação da terra comum vegetal preta, a adubação e a calagem (correção da acidez), deverão ser 

feitas, preferencialmente, 30 dias antes do plantio, para que ao realizar o plantio o solo já esteja totalmente 

corrigido. Porém, sendo inviável este prazo, pode-se realizar o plantio em prazo inferior da adubação e 

calagem.  

Todo entulho e restos da obra civil deverão ser eliminados das áreas de plantio; 

Tanto o mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raízes) deverão ser eliminados; 

A terra existente deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões; Todo o terreno deverá 

ser coberto com uma camada de 15 centímetros de terra própria para plantio. 

Antes do plantio, o terreno deverá ser regularizado e nivelado segundo o projeto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - TIPO DIRECIONAL, PASTILHADO OU FRISADO DIM=40 X 40 X 

2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

 

2.9 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - TIPO ALERTA, PASTILHADO OU FRISADO DIM=40 X 40 X 2,5* 

CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

NORMA DE REFERÊNCIA (ABNT –NBR-9050/04) NBR-9050 

Desenho Universal é a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente 

todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, 

segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 

•Placas pré-moldadas, de assentamento com argamassa. 

•Argamassa de preenchimento das placas, traço 1:2 (cimento e areia média). 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às 

recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 

urbanos. 

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. 

A liberação ao trânsito leve de pessoas deve-se dar após 72 horas do término da aplicação. 

Piso Tátil Concreto direcional e/ou alerta são faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na 

locomoção pessoal de deficientes visuais.  

Esses pisos têm, como serventia, auxiliar a caminhada das pessoas, sejam elas deficientes visuais, 

crianças, idosos e até mesmo turistas.  

Como revestimento de chão, os pisos táteis não funcionam sozinhos e sim com uma composição de 

peças que caracterizam uma caminhada segura e com autonomia.  A rota acessível pode incorporar 

estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e 

rampas, entre outros.  

O Piso Tátil em Concreto(*) também chamado de podotátil da Solução Acessível está em conformidade 

com a norma da ABNT NBR 9050. Entregamos em todo território. Para obter-se o habite-se de qualquer 

obra é necessária a implantação de Piso Tátil Direcional e Piso Tátil Alerta nas calçadas, de acordo com a 

Lei Orgânica do Município e pela força da Lei 8.644 do Estatuto do Pedestre. A Solução Acessível, 

especialista em acessibilidade está apta a oferecer a toda construção, qualquer tipo de material que 

garanta atendimento ao que preconizam as leis e normas municipais, estaduais e federais. 

 

 

-TRABALHOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  

 

As instalações hidráulicas para regar periodicamente floreiras e gramadas, serão alimentadas pela rede 

pública existente admitindo-se pressão hidráulica mínima suficiente para o jateamento de água necessário.  

O dimensionamento e as especificações das tubulações, conexões e torneiras encontram-se no projeto 

específico. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável. 



 

 

 

 

b) Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão 

colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal 

maleável, tipo conexões reforçadas. 

c) Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou 

flanges, conforme o caso. 

d) Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento idêntico aos demais metais 

sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. 

e) As tubulações embutidas serão protegidas com tecidos de juta e serão chumbadas na alvenaria com 

argamassa de "vermiculita". 

f) As colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas de registro de gaveta, colocado a 

1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

g) Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC 

rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos. 

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a 

um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço. 

i) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto 

respectivo e com as especificações que se seguem. 

j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 

k) As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades 

dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados 

de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para 

passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. 

Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e 

contrações. 

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à 

pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões 

apropriadas. 

n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 

papel para tal fim. 

o) As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das 

alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa – lentamente cheias de água, para eliminação 

completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. 

p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não 

devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duração da prova será de 6 

horas, pelo menos. 

q) De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO, 

quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

r) A vedação das roscas das conexões deve ser feita pôr meio de um vedante adequado sobre os filetes, 

recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que 

tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis 

serão feitas da seguinte forma: 

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água; 



 

 

 

 

- Limpa-se com solução própria as partes lixadas; 

-Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente e 

removendo-se o excesso com solução própria; 

- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo 

 objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão não 

estabelece a soldagem. 

Tubos: 

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de serviço igual 

a 7,5 Kgf/cm². 

Conexões: 

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 

Válvulas e Registros: 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm². 

Registro de gaveta bruto. 

 

 

3.0 -TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Poste metalico c/2 braços tipo c/luminária, com lâmpada vapor metálico c/base em concreto, reator com 

relé fotoelétrico e acessórios para montagem e fixação.  

Caixa de passagem na dimensão (30x30x30)cm no piso. 

 

Ver detalhe no projeto elétrico. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LUMINÁRIAS  

As luminárias definidas para o sistema de iluminação decorativa da Praça estão assim distinguidas:  

- Para o perímetro da Praça  

 Luminária fechada, compacta, própria para IP, alta eficiência, integrada, composta por duas partes, 

fabricada em liga de alumínio injetado a alta pressão, dotada de refletor com fechamento hermético em 

chapa de alumínio com alto teor de pureza, tratado por processo de abrilhantamento eletroquímico, 

anodizado e selado, refrator em lente de cristal plana temperada, resistente a choques térmicos, juntas de 

vedação moldadas em material não degradável (suportam altas temperaturas sem sofrer deformações), 

soquete de porcelana reforçada rosca E-40 (MOGUL), conjunto de equipamentos (reator + ignitor) 

acomodados sobre chassi, base para interruptor fotoelétrico incorporada, graus de proteção (do conjunto 

óptico IP-66, do alojamento dos equipamentos IP-44), encaixe de Ø 60,3 mm, equivalente ao mod. ILP-

450 ÔMEGA da ILUMATIC. 

- REATORES PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO  

Os reatores a serem utilizados para acionamento das lâmpadas vapor de sódio (100W, 150W e 250 W) 

serão do tipo alto fator de potência (cos Ø > 0,95), uso interno (para lâmpadas 100W e 150W) e uso 

externo (para lâmpadas de 250W), para operação na tensão 220 Vca entre fases, com ignitores e 

capacitores incorporados, equivalentes aos modelos VSTI100A26 IGOS P e VSTI150A26 IGOS P da 

PHILIPS, para lâmpadas de 100 e 150 W e . VSTE250A26 IGOS P para lâmpada 250W, da PHILIPS ou 

equivalente a critério da prefeitura.  

- LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO (VNa)  



 

 

 

 

As lâmpadas definidas para instalação nas luminárias previstas no projeto elaborado serão do tipo vapor 

de sódio (VNa), potência 100W,150W e 250 W, tensão de operação 220 Vca, bulbos ovóides, roscas E-40 

(MOGUL), equivalentes ao tipo SON100W-N (100W), SON150W-N (150W) e SON250W-N (250W) da 

PHILIPS. 

- FITAS ISOLANTES  

Em todas as conexões de condutores que existirem em locais submetidos à umidade e dentro das caixas 

de passagem (de alvenaria), serão envolvidas com uma camada de fita isolante tipo autofusão e 

recobertas com outra camada de fita isolante do tipo plástica.  

A fita tipo autofusão terá as seguintes características:  

- largura – 19mm  

- espessura – 0,76mm  

- isolamento – até 69 KV  

- apresentação – rolo com 10,00m  

A fita isolante tipo plástica terá as seguintes características.  

- largura – 19mm  

- espessura – 0,15 mm  

- isolamento – 750Vca - apresentação – rolo com 10,00m  

As fitas isolantes conforme acima especificadas são equivalentes aos modelos de fabricação da FOXLUX 

ou da 3M do Brasil.  

- CONECTORES  

Os conectores que serão utilizados nas conexões dos condutores da rede aérea de distribuição da 

concessionária e o ramal de derivação geral serão do tipo paralelo universal, constituídos de alumínio 

extrudado próprios para o uso com condutores de Al-Cu seções até 67 mm², dotados de 1 parafuso tipo 

francês, cabeça redonda abaulada, porca sextavada e arruelas lisa e de pressão em aço galvanizado, 

equivalente ao modelo GPAL-44-1 da INTELLI.  

Paralelamente, os conectores que serão utilizados nas conexões das alimentações dos postes decorativos 

(ao longo do perímetro e ao longo do interior da Praça) serão do tipo parafuso fendido, fabricados em liga 

de cobre, de alta condutibilidade elétrica e resistências mecânica e à corrosão, equivalente ao modelo PF -

10 da INTELLI. 

- HASTE DE ATERRAMENTO/ACESSÓRIOS  

As hastes previstas para o sistema de aterramento dos condutores “terra” serão do tipo copperweld, ou 

seja, núcleo de aço (SAE 1020) e capa de cobre eletrolítico, com espessura da camada de cobre 254μ (10 

microns), dimensões Ø16x3000mm, equivalente ao modelo IH-1058 da INTELLI.  

Paralelamente, os conectores de aterramento serão constituídos de cobre eletrolítico, tipo reforçado, 

próprios para hastes de diâmetro 16mm (5/8”) equivalentes ao modelo TH-(58) da INTELLI. 

- TUBULAÇÃO (ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS)  

As tubulações definidas para comportar os circuitos alimentadores do sistema de iluminação pública 

decorativa da Praça Municipal, a partir “Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT” serão todas constituídas de 

dutos de pvc rígido, cor preta, roscáveis e nos diâmetros indicados na planta baixa; paralelamente, as 

curvas e luvas também serão de pvc rígido, de diâmetros compatíveis com as tubulações conexas. 

Preferencialmente, todos esses componentes deverão ser de fabricação da TIGRE ou equivalente.  

- ELETRODUTO, CURVAS E LUVAS DE FERRO GALVANIZADO.  

O eletroduto de ferro galvanizado previsto nestas instalações, (interliga a RDU até a caixa de passagem 

com lacre localizada no pé do poste da concessionária) será do tipo pesado, sem costura, roscável e 



 

 

 

 

diâmetro nominal 1.1/2”; a curva será do tipo longa, deflexão 90º e as luvas também serão do tipo 

roscáveis, próprias para união de peças com diâmetro 1.1/2.” 

CABEÇOTE  

O cabeçote definido para utilização nestas instalações será do tipo encaixe liso, fabricado em liga de 

alumínio fundido, dotado de capuz e parafuso de fixação do tipo cabeça redonda com fenda em aço 

galvanizado, equivalente ao modelo de fabricação da Metalúrgica MECRIL.  

- CONDUTORES  

Os condutores dos circuitos alimentadores do sistema de iluminação pública decorativa da Praça 

Municipal serão todos de cobre, do tipo flexível fabricados com isolamento termoplástico de composto de 

policloreto de vinila (PVC) para 1 KV, encordoamento classe 5, de características não propagantes e auto-

extinção ao fogo, fornecidos acondicionado em rolos, equivalente ao tipo Cabo FITER FLEX 0,6/1KV da 

FICAP para todos os circuitos alimentadores embutidos em tubulações subterrâneas, nas seções indicadas 

na planta baixa de execução.  

Preferencialmente os condutores para as ligações das luminárias, reatores e acessórios deverão obedecer 

a seguinte identificação de cores:  

-cor azul claro – para o condutor neutro (não previsto nestas instalações);  

-cor verde – para o condutor terra;  

-cor vermelha ou preta – para os condutores fases. 

- CONDUTOR DE COBRE NU  

Os condutores de cobre nus previstos nestas instalações do sistema de iluminação decorativa da Praça 

serão constituídos de cobre nu, formação 7 fios, têmpera meio-duro e nas seções indicadas na planta 

baixa de execução.  

Os condutores de cobre nu são fabricados em conformidade com a NBR 5111 da ABNT. 

 

- DISJUNTORES  

A fim de que as condições ambientais não influenciem no tempo de abertura dos disjuntores, os mesmos 

deverão ter seus disparadores, relés e demais componentes calibrados para operarem com temperaturas 

de até 45º e umidade relativa do ar até 90%.  

As conexões de condutores nos bornes dos disjuntores deverão ser executadas de maneira que a seção 

efetiva (útil) do condutor não seja reduzida e que a pressão (o aperto) seja executada com torque de tal 

forma que a rosca do borne não seja danificada (espanada) bem como esmagar “as pernas (fios)” do 

condutor; esse procedimento deve conduzir a uma ligação mecânica contínua e permanente, evitando-se o 

aparecimento de “ponto quente” nessas ligações.  

Idênticos cuidados deverão ser observados quando da instalação de terminais nos disjuntores, os 

terminais deverão possuir dimensões compatíveis com as seções dos condutores e deverão ser instalados 

de forma que o aperto do parafuso do borne do disjuntor seja efetuado com torque compatível com a 

resistência mecânica do mesmo; além disso, um cuidado especial deverá ser dado nessa conexão para 

que os isolamentos do(s) condutor(es) não sejam danificados e assim, comprometer a segurança de 

qualquer operador quando for proceder alguma manutenção.  

Todos os disjuntores instalados deverão ser da linha DIN, com operação de disparo na curva “C” (5 a 

10xIn), capacidade de interrupção e de curto circuito Ics/Icn (NBR NM 60898) igual a 4,5kA (240 Vca), 

frequência nominal 60Hz.--> Referência: (WEG).  

- INTERRUPTOR FOTOELÉTRICO  



 

 

 

 

Os interruptores fotoelétricos previstos para comando do sistema de iluminação decorativa da Praça serão 

do tipo individual, de corrente nominal 5A-220 Vca, 60 Hz, NBI 2KV, com sensibilidade para ligar (de 5-20 

luxes) e desligar (de 25-30 luxes), equivalente ao modelo RM-74N da ILUMATIC.  

- CAIXAS DE PASSAGEM  

As caixas de passagem e inspeção dos cabos da alimentação geral e aterramento do “Quadro Geral de 

Baixa Tensão – QGBT” serão construídas em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidas 

internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e = 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto 

e fundo de concreto 15MPa, tipo C. 

 

 

4.0-TRABALHOS DE EXECUÇÃO - EDIFICAÇÃO DOS BANHEIROS 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

A CONSTRUTORA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do 

terreno nas cotas fixadas no projeto. 

Deverá ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em todo o terreno. A terra proveniente 

desta raspagem deverá ser reservada em local adequado para recobrimento com terra orgânica no final da 

execução do modelado final e início dos locais com ajardinamento. 

Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da 

ABNT para tais serviços. 

As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre fácil acesso e escoamento das águas 

superficiais. 

A implantação das edificações e platôs deve corresponder exatamente às cotas estipuladas em projeto. 

Deverão ser obedecidas todas as especificações dos consultores de solo e responsáveis pelo projeto de 

fundações. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas necessárias, para 

definição dos locais onde será removida a terra excedente procedente do movimento de terra dentro das 

normas e recomendações da prefeitura local. 

Os trabalhos de aterro de: cavas de fundações, interior do perímetro das edificações, etc., serão 

executados com material convenientemente escolhido, limpo, isento de detritos e matéria orgânica, em 

camadas sucessivas, de altura máxima de 20 cm, devidamente molhadas, com a umidade 3%, 

energicamente compactadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por 

recalque das camadas aterradas, devendo a compactação atingir no mínimo 95%, com referência ao 

ensaio de compactação normal de solos “MÉTODO BRASILEIRO”, conforme a NBR-7182 (NB-33/84), da 

ABNT. As camadas serão horizontais, sempre iniciadas pela cota mais baixa. 

 

FUNDAÇÕES 

A execução das fundações deverá seguir criteriosamente as especificações das empresas responsáveis 

pelo projeto de fundações, bem como as normas técnicas específicas. 

Os serviços somente deverão ser iniciados após a aprovação pela fiscalização da locação da obra. 



 

 

 

 

As formas das peças de concreto serão feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resquícios de 

concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem 

ser retirados do fundo das formas com um imã na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos 

e pontas de ferro. As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, 

mesmo que se utilize desmoldante. 

Após a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e 

indicará a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demolição imediata das 

partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do 

concreto. Em qualquer dos casos caberá a 

CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários. 

 

AS SAPATAS, E AS VIGAS BALDRAMES 

serão executadas em concreto armado com as qualidades e dimensões previstas no projeto estruturais e 

na planilha orçamentária, onde o seu fck=200 Kgf/cm². 

Na execução das formas das sapatas, será observado o seguinte: 

- reprodução fiel dos desenhos; 

- colocação a prumo os arranques de pilares; 

- furos para a passagem das tubulações e vedação das formas. 

Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte: 

- dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto; 

- número de barras e bitolas de acordo com o projeto; 

- armações de cobrimento. 

Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, escoramentos, 

agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a responsabilidade da execução e 

a resistência e estabilidade da obra. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, 

por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras. 

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá 

solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas 

peças terá resistência (fck) indicada no projeto. 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

· Normas da ABNT e do INMETRO: 

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 

NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

NBR 7211 - Agregados para Concreto 

NBR – 6122/2010 Projeto e Execução de Fundações. 

NBR 11768:2011 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos 

NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação 

NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e 

procedimentos executivos. 

 

INFRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 



 

 

 

 

A estrutura de concreto deverá ser executada em estrita obediência ao projeto arquitetônico, ao projeto 

estrutural e às normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural deverá ser concretado sem autorização da 

Fiscalização. Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os demais projetos deverá ser 

comunicada à Fiscalização. 

Parte da estrutura do edifício será executada em concreto aparente devendo, pois, a Construtora, 

responsável pelos serviços e materiais empregados, tomar uma série de cuidados na sua execução, a fim 

de manter a superfície lisa, sem cavernas, tais como: cuidadosa dosagem, controle tecnológico apurado, 

utilização de areia e cimento da mesma procedência, etc. 

Deverá ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armação obedeça ao especificado no 

projeto estrutural, a fim de evitar que o concreto seja danificado ao longo do tempo por meio agressivo. 

Para garantir o recobrimento da ferragem devem ser utilizados afastadores de concreto (pastilhas) 

moldados previamente, sendo a eles incorporado um Amarril de arame recozido que os fixará à ferragem. 

As formas das peças de concreto que serão deixadas aparentes deverão ser feitas com madeiras 

absolutamente limpas, sem resquícios de concreto, pregos ou defeitos semelhantes. Antes da 

concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um 

imã na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. 

As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize 

desmoldante. 

A construtora deverá elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem como, do seu escoramento, com 

as placas dispostas harmoniosamente e levando-se em consideração os níveis de concretagem com 

distribuição uniforme das amarrações, evitando a deformação das formas, assim como, mantendo os 

afastamentos convenientes das armações em relação a superfície do concreto. 

A execução das formas, escoramentos e cimbramentos, deverão garantir o nivelamento, prumo, esquadro 

e alinhamento das peças, devendo a verificação ser feita por aparelho. Deverão ser dimensionadas de 

acordo com os esforços a que serão submetidas. 

As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas. 

Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com a 

colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas, de acordo com os projetos de estruturas e de 

instalações. Não poderão ser feitas furações nas peças estruturais senão aquelas previstas no projeto. 

As furações para escoamento de água, mesmo que eventual, deverão ser feitas com tubos de PVC que 

ficarão incorporados às peças de concreto. Especial cuidado deverá ser adotado para que os apoios dos 

pilares metálicos e/ou incertos estejam devidamente posicionados e nivelados quando da concretagem. As 

formas altas e/ou largas deverão ser "amarradas" com ferro de 3/16" passante pelos dois lados da forma 

através de mangueira (tubo de PVC rígido) para que seja evitado o "embarrigamento" da forma. 

 

OS PILARES, VIGAS, VERGAS E LAJES MACIÇAS  

serão executados em concreto armado com as qualidades e dimensões previstas no projetos estruturais e 

na planilha orçamentária, onde o seu fck=250 Kgf/cm². 

Na execução das formas das sapatas, será observado o seguinte: 

- reprodução fiel dos desenhos; 

- colocação a prumo os arranques de pilares; 

- furos para a passagem das tubulações e vedação das formas. 

Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte: 

- dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto; 

- número de barras e bitolas de acordo com o projeto; 



 

 

 

 

- armações de cobrimento. 

Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, escoramentos, 

agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a responsabilidade da execução e 

a resistência e estabilidade da obra. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, 

por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras. 

 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

· Normas da ABNT e do INMETRO: 

 NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 

 NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 

 NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 NBR – 6122/2010 Projeto e Execução de Fundações. 

 NBR 11768:2011 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – 

Requisitos 

 NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação 

 NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e 

procedimentos executivos 

 

REPAROS NO CONCRETO 

Após a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalização inspecionará a superfície do concreto e 

indicará a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demolição imediata das 

partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do 

concreto. Em qualquer dos casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários. 

Nos retoques de superfície de concreto deverá ser empregada argamassa composta, em linhas gerais, de 

cimento branco (2 partes), cimento comum (4 partes), pó de mármore (6 partes), alvaiade (0,5 partes) ou 

outro processo a ser definido em comum acordo com a Fiscalização. As quantidades exatas deverão ser 

ajustadas até se igualar à cor e a textura já executada. Após a aplicação da argamassa acima descrita 

deverá ser dado polimento com esmeril fino. 

 

LAJES PRE MOLDADA. 

A laje pré moldada pode ser transformada em um piso concreto sólido e uniforme após a aplicação 

de concreto sobre o material pré-moldado. Dessa maneira, há uma economia de tempo e dinheiro, não 

tendo a necessidade de se fazer cada pedaço de laje com concreto e madeira, que geralmente aumenta o 

custo das construções. Assim, o construtor pode deixar a laje com uma espessura final de 12 a 30 cm, de 

acordo com as necessidades da obra. 

Para que a obra tenha resistência, tem que haver uma boa armadura e um concreto de qualidade para que 

haja adesão da laje pré-moldada. Se as lajes forem bem projetadas, farão com que seu projeto seja um 

sucesso. 
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IMPERMEABILZAÇÃO DE LAJES 

As impermeabilizações tipo A referem-se às calhas e lajes de cobertura dos prédios principais dos CIEPs e 

UENF, para as quais foram especificadas utilizações de mantas pré-fabricadas dos tipos asfálticas ou 

elastoméricas (BUTIL ou EPDM) ou plastoméricas (PVC), incluindo regularizações, proteção mecânica 

primária e plaqueamento (espessura total 4 cm). No caso dos prédios principais que possuem o maior 

quinhão de suas coberturas em telhamento de fibrocimento, formando camada de ar renovável entre as 

lajes de cobertura e as telhas, não foi aplicada proteção térmica em concreto celular nas áreas referentes 

às calhas e áreas de lajes abaixo aos reservatórios d’água adjacentes. 

Efetivamente, a manta instalada preferencialmente foi aquela constituída por asfalto polimérico, estruturada 

com véu não tecido de poliéster, espessura de 3,5 mm, contendo camadas berço e amortecimento 

incorporados em filme de polietileno de alta densidade, com proteção mecânica primária e final 

(plaqueamento) em argamassa cimentícia contendo juntas de trabalho preenchidas com selante asfáltico. 

Na Figura 1 indica-se o detalhe da impermeabilização tipos A e B para o caso deutilização das mantas 

asfálticas estruturadas (PROMON, 1992 apud JORDY, 2002). 

ABNT NBR 9574. Execução de impermeabilização. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

ALVENARIAS 

Na execução das alvenarias a CONSTRUTORA deverá obedecer as Normas Técnicas pertinentes e vigentes 

com as seguintes recomendações: 

MATERIAIS: 

As alvenarias serão executadas em obediência ao determinado no projeto arquitetônico. materiais: 

ARGAMASSA 

As argamassas de assentamento poderão ser preparadas mecanicamente ou manualmente e serão 

confeccionadas com areia média lavada, cimento portland e cal hidratada, podendo também ser utilizada 

argamassa pré-fabricada. 

A dosagem das argamassas deverá ser determinada de acordo com o tipo de alvenaria e local de sua 

aplicação e com o traço básico de 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média. 

NOTA IMPORTANTE - Qualquer argamassa em cuja composição houver cimento, somente poderá ser 

utilizada até no máximo 1 hora após a adição de água. 

As alvenarias de tijolos de barro comum, a partir dos baldrames até 20 cm acima do piso acabado deverão 

ser assentes com argamassa impermeabilizante (cimento, areia e hidrófugo). 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE EXECUÇÃO: 

Os tijolos e/ou blocos deverão ser molhados antes de serem assentados. 

As fiadas deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas aprumadas e as juntas não poderão ter 

espessura superior a 1,4 cm para tijolos de barro. 

Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos as superfícies de concreto a que se devam justapor, estas 

devem ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

A amarração das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de concreto aparente e nas alvenarias 

existentes, deverá ser executada através de barras de aço de 1/4" fixadas no concreto ou nas alvenarias 

existentes e projetadas no interior da nova alvenaria. 

O encunhamento das alvenarias junto a fundo de vigas ou lajes, só será feito após oito dias da execução 

das mesmas, referidas alvenarias deverão ser interrompidas à 20 cm abaixo do concreto para posterior 

complementação das fiadas. 



 

 

 

 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaçam as condições estipuladas 

neste capítulo, bem como, a total demolição e reconstrução das alvenarias, quando apresentem defeitos 

visíveis de execução e a sua reconstrução a qual será efetuada às expensas da CONSTRUTORA. 

Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização na obra. 

ABNT NBR 15270-1:2005 Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - 

Terminologia e requisitos. 

 

TRABALHOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESQUADRIAS - MADEIRAS, ALUMINIO E VIDRO  

ESQUADRIAS 

 

Disposições Gerais 

O fabricante deverá analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as condições de execução, e 

apresentar sugestões e ou modificações que julgar relevantes, para avaliação da Fiscalização. 

O fabricante deverá obedecer às medidas tomadas em obra. 

A colocação de esquadrias deverá ser executada por profissionais qualificados para tal. 

 

Esquadrias de Alumínio 

As esquadrias de alumínio serão confeccionadas com alumínio anodizado cor natural, com certificado de 

garantia expedido pela empresa de anodização. Os perfis a serem utilizados para as janelas serão do 

Modelo série 25 ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. 

As folhas das janelas maxim-ar deverão ter reforço em cunha na sua parte inferiorpara evitar folgas nos 

perfis com o passar do tempo. 

As portas de alumínio dos boxes dos banheiros deverão ser confeccionadas com venezianas vazadas para 

ventilação permanente. 

 

Esquadrias de Madeira 

Todas as portas de madeira serão novas, lisas, com aplicação de revestimento 

melamínico texturada cor cinza claro, nas 6 (seis) faces compostas por caixilho com vistas, com 2,10 

metros de altura. 

As portas de madeira dos boxes dos banheiros deverão ser confeccionadas com venezianas vazadas para 

ventilação permanente. 

Fechaduras com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme norma 

ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maçanetas tipo alavanca em latão cromado, distância de broca 

55 mm, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em latão, contrapinos 

tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado, com chapa testa falsa e contra chapa 

em aço ou latão, trinco reversível, com mola reforçada. 

Deverão ser tomadas precauções de proteção das aduelas para que as mesmas, durante a obra, não 

tenham sua superfície exposta a queima por efeito de cal e outras substâncias. As aduelas de portas 

deverão ser revestidas com Formiplac texturada cor cinza claro ou equivalente com o mesmo desempenho 

técnico. 

Demais portas (esquadrias de ferro) deverão ser pintadas com esmalte sintético automotivo ref. marron 

veneto 85 da Lazzuril ou equivalente com o mesmo desempenho técnico aprovado pela fiscalização, com 

acabamento posterior em verniz. 



 

 

 

 

As dobradiças serão em aço Inox 4" x 3", reforçadas, em número mínimo de três para porta com altura de 

2,10 m. 

A porta do sanitário de deficientes receberá puxador (alça de apoio) para porta (1 ½”x 40 cm). E chapa 

metálica conforme NBR 9050 

Recomendações Gerais 

Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento. 

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não 

sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso. 

Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 

correspondentes aos das peças que fixarem. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 

discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado. Nas 

fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também a 1,0 m do piso. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem, 

com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens não destinadas a pintura, 

serão adotadas as precauções recomendadas. 

 

VIDROS 

Disposições Gerais 

Não serão aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricação como ondulações, bolhas ou gretas, ou 

que não estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidações. 

VIDROS COMUNS 

Os vidros planos, lisos e transparentes de no mínimo 4 mm de espessura devem ser de primeira qualidade 

e não deverão apresentar bolhas, deformações ou qualquer outro defeito que o prejudique estética ou 

funcionalmente. A fixação será feita com massa própria. 

 

APARELHOS: VER PROJETO ARQUTIENONICO EM ANEXO 

Disposições Gerais 

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que 

eventuais modificações deverão ser realizadas somente após aprovação dos autores do projeto e da 

Fiscalização, devendo ser anotado em diário de obra e confeccionado “As Built” do projeto. 

Louças e Metais 

Vaso Sanitário e Assento Para PNE 

Características Técnicas 

Modelo: Bacia com caixa acoplada botão com duplo acionamento linha Izy cod. 

CP111/P111. 

Altura: 44 cm. Altura máxima com o assento de 46 cm. 

Material: Cerâmica esmaltada 

Cor: branco gelo 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento. 

Aplicação: no sanitário para portadores de necessidades especiais. 



 

 

 

 

Observação: A altura do vaso sanitário recomendado pelas normas para portadores de necessidades 

especiais é de 46 cm (louça + base). Caso a louça apresenta altura inferior a 46 cm executar base de 

concreto até atingir a esta altura ideal. 

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejuntes/calafetação. 

Acessórios: 

A) Parafusos de Fixação 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: do Fabricante. 

Aplicação: Para os vasos sanitários. 

B) Ligações (Tubos, Engates) 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: Cromado. 

Aplicação: Para os vasos sanitários 

C) Anel Vedação: 

Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto 

D) Assentos Sanitários Com Abertura Frontal 

Tipo: Plástico, com fixação cromada poliéster. 

Aplicação: Bacias sanitárias dos Sanitários Especiais. 

 

Bacia Sanitária Convencional 

Modelo: Bacia com caixa acoplada botão com duplo acionamento  

Material: Cerâmica esmaltada 

Cor: Branco Gelo. 

Aplicação: Sanitários masculino e feminino. 

Observação:Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever 

rejuntes/calafetação. 

Características Técnicas 

A) Assentos Sanitários 

Tipo: Plástico, com fixação cromada poliéster. 

Aplicação: Bacias sanitárias. 

B) Parafusos de fixação 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: do Fabricante. 

Aplicação: Para os vasos sanitários. 

C)Ligações (Tubos, Engates) 

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. 

Acabamento: Cromado. 

Aplicação: Para os vasos sanitários 

D)Anel Vedação 

Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto 

 

Engate para água: 

Material: ligação flexível em aço inox 

Modelo de referência: Flexível com 40 cm . 

Aplicação: alimentação de água fria nos lavatórios dos sanitários. 



 

 

 

 

 

Sifão: 

Tipo: Sifão para lavatório acabamento cromado 

Material: inox 

Aplicação: tanques, pia e lavatórios. 

 

Barras de Apoio para Deficientes Físicos: 

Material: aço inox. 

Características: Devem suportar esforço de 1,5 KN em qualquer direção, ter diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm, 

estar firmemente fixada à parede e distanciada, no mínimo, 4 cm da desta. 

Comprimentos: 80 cm 

Acabamento: inox. 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para instalação/funcionamento; 

Aplicação: fornecer e instalar no sanitário acessível junto a pia, e vaso sanitário e na porta de acesso, 

conforme indicado em projeto e NBR 9050/2004. 

 

Torneiras de uso geral: 

Material: Metal 

Tipo: Torneira para jardim /tanque/ mangueira standard  

Acabamento: Cromado 

Aplicação: torneiras de jardim. 

 

Torneiras de Lavatório: 

Tipo: Torneira monocomando para uso público, com ciclo de fechamento automático, arejador e botão 

anti-furto, funcionamento em alta e baixa pressão, regulagem de vazão por meio de registro integrado, 

acabamento cromado. 

Material: Metal 

Modelo de referência: bica média de mesa 

Acabamento: Cromado 

Aplicação: Nos sanitários. 

Tipo: Torneira cromada com alavanca aprovada pela NBR 9050 Presmatic ou equivalente com o mesmo 

desempenho técnico. 

Material: Metal 

Modelo de referência: embutir na parede 

Acabamento: cromado 

Aplicação: sanitários P.N.E. 

 

Torneira com Bica Móvel: 

Modelo de referência: Torneira com Bica Alta e Móvel com Arejador Articulável. 

Acabamento:  

Aplicação: Copa, cozinha. 

 

Lavatório com coluna suspensa: 



 

 

 

 

Características: Lavatórios elevados, com altura de 78 a 80 cm do piso acabado, respeitando altura livre 

mínima de 73 cm na sua parte inferior frontal. Deve permitir área de aproximação frontal, no mínimo 25 cm 

sob o lavatório. 

Tipo: Lavatório com coluna suspensa, em louça, na cor branco gelo 

Material: Cerâmica esmaltada 

Cor: branco gelo 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento. 

 

 

PISOS: 

Lastro de Contra piso 

Argamassa seca com consumo mínimo de cimento 350 kg/m3. 

Lastro de concreto não estrutural de 05 cm de espessura, fck mínimo de 9Mpa. 

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picão, 

vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de pó e partículas soltas. Se na 

base existir óleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remoção. 

Definição de níveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem 

(nível de referência), os níveis de contra piso deverão ser transferidos com uso de aparelho de nível ou 

nível de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverão estar limpos. Polvilhar com cimento 

para formação de nata, para garantir a aderência da argamassa. A argamassa de assentamento da talisca 

deverá ser a mesma do contra piso. Posicionamento das taliscas com distância máxima de 3 m 

(comprimento da régua disponível para o sarrafeamento suficiente para alcançar duas taliscas). As taliscas 

deverão ter pequena espessura (cacos de ladrilho cerâmico ou azulejo). 

 O assentamento das taliscas deverá ser com antecedência mínima de 2 dias em relação à execução do 

contra piso. 

No dia anterior à execução do contra piso, a base completamente limpa, deverá ser molhada com água em 

abundância. 

Imediatamente antes da execução do contra piso, a água em excesso deverá ser removida, e executar 

polvilhamento de cimento, com auxílio de uma peneira (quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com 

vassoura, criando uma fina camada de aderência entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada 

de aderência deverá ser executada por partes para que a nata não endureça antes do lançamento do contra 

piso. 

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras, devendo as mestras 

sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. 

Após completadas as mestras, retirar as taliscas e preencher o espaço com argamassa. 

Lançar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de base 30x30cm e 

10 kg de peso. 

Sarrafear a superfície com régua metálica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o nível das 

mestras em toda a extensão. 

 

Regularização de base 

Executar o acabamento superficial, traço 1:3, espessura de 2,0 cm. Para o caso de revestimento em piso 

cerâmico, utilizar acabamento desempenado com desempenadeira de madeira, podendo ser necessário 

borrifar água para facilitar a operação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisos Internos 

O piso interno deverá estar 5,0 cm superior ao externo. O piso das áreas molhadas deverão estar 2,0 cm 

inferiores aos demais, sendo que no sanitário PNE o desnível deverá ser de 1,0 cm, tratado em forma de 

rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%). 

 

Piso de Cerâmico  

As áreas de copa, sanitários e vestiários (masculino, feminino e PNE), receberão piso cerâmico 41x41, PEI 

5, anitiderrapante, cor branca, linha Cargo Plus White 

Eliane ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. 

Os pisos cerâmicos serão aplicados com argamassa colante para exteriores AC I, com desempenadeira 

dentada de aço numa espessura média de 5 mm a 6 mm. 

As juntas entre as peças cerâmicas obedecerão às recomendações do fabricante do piso para os 

respectivos tamanhos, e deverão seguir rigorosamente as indicações do projeto arquitetônico quanto a 

posicionamento e orientações, sendo que na falta destas, a Fiscalização deverá ser consultada. 

O rejunte será feito com material apropriado indicado pelo fabricante do piso e aplicado de maneira a 

manter uma uniformidade de largura e profundidade conforme orientação da Fiscalização. 

Após a aplicação dos pisos não serão admitidos trabalhos de demolição ou de reboco e chumbagem de 

peças nestas áreas. Caso seja imprescindível este trabalho, o piso deverá ser convenientemente protegido 

por lona plástica e chapas de compensado. 

 

REVESTIMENTOS  

Todos os serviços a seguir especificados deverão ser executados empregando-se materiais de 1ª 

qualidade, mão de obra especializada ferramentas e equipamentos apropriados. 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes deverão ser testadas as canalizações ou 

redes condutoras de fluídos em geral. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros 

desprendimentos. 

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não 

apresentar diferenças ou descontinuidades. 

Será substituído qualquer elemento que, por percussão, soar chocho demonstrando assim deslocamento 

ou vazios. 

Os cantos vivos das alvenarias internas revestidas com argamassa deverão sempre receber cantoneiras de 

alumínio em Y tipo MA3 de fabricação da Neorex. 

Os cantos vivos das alvenarias revestidas com azulejos deverão sempre receber cantoneiras de 

PVC na cor branco, cantoneira fácil na dimensão 5/16” (08 mm) fabricação Junta Fácil 1. 

Os revestimentos com argamassa obedecerão as seguintes etapas: chapisco, emboço e reboco. 

a) Chapisco: 



 

 

 

 

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada com jatos seguidos e 

fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência. 

b) Emboço: 

A execução será feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média com o traço 

básico de 1:2:9. Nos locais com paredes revestidas com materiais cerâmicos o emboço será no traço 1:4 

cimento e areia média lavadas para as áreas externas o traço será de 1:6 cimento e areia média lavada. 

Este serviço só deverá ser iniciado após estarem embutidas as tubulações. 

A espessura média do emboço deverá ser de 1,5cm. Em caso de se tornar necessária uma maior 

espessura, deve-se empregar argamassa mista, como a utilizada para revestimentos externos. 

As paredes que receberão revestimento cerâmico terão sua superfície emboçada e desempenada com 

desempenadeira de madeira, tomando-se o cuidado de manter o mais perfeito prumo e esquadro 

daquelas. 

Para as paredes internas sanitários os azulejos cerâmico dimensões de projeto cm na cor branco junta reta 

3mm, linha retrô Eliane ou equivalente com o mesmo desempenho técnico até 1,80m de altura, acima 

pintura PVA na cor branco ref. Suvinil, Coral ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. 

Todos os azulejos serão assentados com argamassa colante para exteriores AC I, com desempenadeira 

dentada de aço numa espessura média de 5 mm a 6 mm. 

As juntas serão a prumo e obedecerão as posições as recomendações do fabricante quanto à largura. 

O rejuntamento dos azulejos internos será feito com rejunte fino na cor branco com espessura de 3mm 

(junta plus fina ou equivalente com o mesmo desempenho técnico); 

As paredes dos ambientes a serem azulejadas deverão ser revestidas até o teto. 

 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

As instalações HIDROSANITARIAS serão executadas conforme o projeto executivo e memorial descritivo 

específico e em obediência as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes. 

As tubulações que correrem aparentes deverão ser fixadas conforme projeto. 

Todas as peças especificadas serão de alta qualidade, podendo ser substituídas apenas por peças 

similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma. 

ÁGUA FRIA 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável. 

b) Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão 

colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal 

maleável, tipo conexões reforçadas. 

c) Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou 

flanges, conforme o caso. 

d) Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento idêntico aos demais metais 

sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. 

e) As tubulações embutidas serão protegidas com tecidos de juta e serão chumbadas na alvenaria com 

argamassa de "vermiculita". 

f) As colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas de registro de gaveta, colocado a 

1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

g) Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC 

rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos. 

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a 

um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço. 



 

 

 

 

i) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto 

respectivo e com as especificações que se seguem. 

j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 

k) As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades 

dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados 

de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para 

passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. 

Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e 

contrações. 

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à 

pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões 

apropriadas. 

n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 

papel para tal fim. 

o) As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das 

alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa – lentamente cheias de água, para eliminação 

completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. 

p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não 

devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duração da prova será de 6 

horas, pelo menos. 

q) De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO, 

quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

r) A vedação das roscas das conexões deve ser feita pôr meio de um vedante adequado sobre os filetes, 

recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que 

tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis 

serão feitas da seguinte forma: 

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água; 

- Limpa-se com solução própria as partes lixadas; 

-Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente e 

removendo-se o excesso com solução própria; 

- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo 

objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão não 

estabelece a soldagem. 

Tubos: 

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de serviço igual 

a 7,5 Kgf/cm². 

Conexões: 

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 

Válvulas e Registros: 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm². 

Registro de gaveta bruto. 



 

 

 

 

ESGOTO SANITÁRIO 

As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que prescreve a norma 

EB-608 da ABNT. 

b) A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua extensão. 

c) As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a que 

estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas. 

d) As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede existente, conforme indicação no projeto. 

e) Os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão cromado, saída de 40 mm. 

f) Os ralos sifonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 75 mm, fecho hídrico, 

diâmetro mínimo de 150 mm. 

g) As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria, possuirá tubulação de ventilação, tampa em 

concreto com alça escamoteável para a sua remoção, revestida com material de acabamento idêntico ao 

do piso em que for instalada. 

h) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto 

respectivo e com as especificações que se seguem. 

i) As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para 

passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. 

Medidas devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade de dilatações e 

contrações. 

Os tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 

k) As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários 

com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de 

papel ou madeira para tal fim. 

l) Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de 

detritos nas tubulações. 

m) Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como 

obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. 

n) Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização. 

o) Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com água ou 

ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos. 

p) Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir 

fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável. 

q) Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução. 

r) Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de 

bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção. 

s) O sistema de ventilação da instalação de esgoto deverá ser conectado à coluna de ventilação existente. 

A conexão deverá ser executada sem a menor possibilidade dos gases emanados dos coletores entrarem 

no ambiente interno da edificação. 

Caixa Sifonada: 

Em PVC com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular Ø 150mm, porta grelha e grelha em 

latão. Orifício de saída de 50mm e os entrada de 40mm. 

Caixa de Inspeção: 



 

 

 

 

Serão quadradas com l = 0,60 e profundidade h= 0,60, em alvenaria de tijolos cerâmicos e = 5 cm, 

revestidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1;4,espessura mínima do revestimento igual a 

2,5 cm, impermeabilizado. 

 

INSTALAÇOES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas 

técnicas pertinentes e a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das 

instalações. 

O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes. 

Tanto o projeto como a execução da instalação elétrica, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização 

do Cliente e pelos autores do projeto. 

INTERRUPTORES E TOMADAS 

Os interruptores e as tomadas de força e telefones, serão de embutir da ou equivalente. 

LUMINÁRIAS 

As luminárias de todos os ambientes, com exceção dos ambientes técnicos de serviços de acesso restrito 

serão as luminárias especificadas no projeto de instalações elétricas. 

Para os ambientes de serviços de uso restrito serão instaladas luminárias da Lustres Projeto ou similar, 

todas na cor branco: C-2198 / Embutir – 2 lâmpadas fluorescentes de 16/32 W (áreas com forro) e  

Sobrepor (áreas sem forro). 

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

a) Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços convenientemente obturadas, 

a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

b) Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e detalhados 

contidos no projeto. 

c) Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e indicados nos 

diagramas unifilares e trifilares.  

Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas, 

fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim. 

e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50 x 20 mm 

e parafusadas nas portas dos mesmos. 

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados no seu 

interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado. 

g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação PIRELLI, tipo SINTENAX 0,6 KV a 1 

KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser utilizado será de 1,5mm2. 

h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis 

com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão 

curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo. 

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente 

o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior das caixas. O 

isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-fusão. 

j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo a 

assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que os fios de 

quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados. 



 

 

 

 

k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas. Deverão ser utilizados 

marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as seguintes cores: 

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho; 

Condutores de neutro - Azul claro; 

Condutores de retorno – Cinza; 

Condutores positivos em tensão DC – Vermelho; 

Condutores negativos em tensão DC – Preto; 

Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo. 

l) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2. 

 

 

 

 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAÇÕES 

a) A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC rígido, 

conduletes e caixas de passagem, conforme projeto. 

b) Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor bitola será Ø= 3/4") serão utilizados para 

alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a partir do quadro de 

distribuição. 

c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical, deverá ser 

executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem representadas no projeto, não sendo 

permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio eletroduto, salvo indicação em 

contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto. 

d) Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitáveis estas emendas 

serão executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de modo a permitir 

continuidade da superfície interna do eletroduto e resistência mecânica equivalente à tubulação. 

e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra. 

Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida adequada dos 

reatores eletrônicos dimerizáveis. 

f) A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de acordo 

com o projeto. 

h) Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas, carcaças de 

motores, equipamentos, etc., serão solidamente aterradas interligando-se à malha de aterramento a ser 

executada e depois ligada a malha de terra existente. 

ILUMINAÇÃO 

a) Será prevista utilização de diversos tipos de luminárias conforme especificado no Projeto elétrico. Todas 

elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito acabamento na superfície de forros. 

b) Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, à EB-

142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço para permitir 

as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética possível. 

c) Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem ou 

outros processos equivalentes. 

d) As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições 

normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos 

porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fácil substituição de lâmpadas e de reatores. Devem 



 

 

 

 

ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta lâmpadas e demais 

partes elétricas. 

MALHA DE ATERRAMENTO 

a) Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8 

“x 3 m, interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda exotérmica. Deverão ser 

instaladas quantas hastes forem necessárias para que obtenha resistência máxima de 10 Ohms em terreno 

seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligação deverão ser enterradas a uma profundidade 

mínima de 50 cm. 

Deverá ser executada uma caixa de inspeção da haste principal construída em alvenaria com tampa de 

ferro fundido tipo T-16. 

b) A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento porventura 

existentes nas proximidades. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

a) As especificações descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais a serem 

fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pauta, que deverão ser utilizados como guia 

para seleção dos mesmos. 

b) Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo necessariamente 

que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados. 

c) Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e condições 

operacionais dos equipamentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os catálogos técnicos com 

dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos equipamentos alternativos. 

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS 

a) Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicação de marca, classe e procedência. 

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras de 3 m de 

comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em mm ou polegadas. 

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e 

outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos. 

CONDUTORES 

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender ao que se 

segue: 

b) Serão todos do tipo "cabo", constituídos pôr condutores trançados de cobre eletrolítico e isolamento 

termoplástico anti-chama (PVC), do tipo PIRASTIC 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2 e do tipo 

SINTENAX 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2. 

LUMINÁRIAS 

a) Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for aplicável a 

EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 

suficiente para permitir as ligações necessárias. 

b) Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca modelo e/ou 

nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas. 

c) Em função dos cálculos luminotécnicos e da distribuição das luminárias nos ambientes foram adotadas 

as luminárias constantes do projeto, 

d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência. 

EQUIPAMENTOS 

- Quadros Elétrico (Conforme projeto) 



 

 

 

 

Quadro Geral grau de proteção IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalação abrigada, com 

as seguintes características: 

Chave geral bipolar; 

Barramento bifásico In= 50 A; 

Barramento de neutro; 

Barramento de terra; 

Espelho de proteção; 

Acessórios de instalação; 

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada. 

- Demais Quadros 

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.º 16 e equipados com os 

dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, espelho e porta etiquetas. 

As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem como às 

indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto. 

- Dispositivos de Manobra e Proteção 

Interruptores - Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam. Serão do tipo 

comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.. 

Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares e bipolares. 

Outros dispositivos de comando e proteção tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés e etc., deverão 

atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde for empregado. 

 

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento, ligadas à rede existente, perfeitamente dimensionada e balanceada e dentro das 

especificações. 

Todos os equipamentos e instalações deverão ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses a contar do 

recebimento definitivo das instalações. 

 

PINTURA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura que irão receber. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-

se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do fabricante da 

tinta. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em superfícies que 

não deverão receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e proteções adequadas. 

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à Fiscalização uma amostra, com dimensões 

mínimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica do local a que se 

destina. 

Nos tetos: látex PVA, 2 demãos, sobre massa PVA. Paredes internas e externas: látex acrílica, 3 demãos, 

sobre massa acrílica. 

Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização. 

Superfícies Rebocadas 



 

 

 

 

As superfícies rebocadas receberão tinta acrílica e deverão anteriormente, ser lixadas, eliminando-se 

completamente grãos soltos, falhas e imperfeições. 

Deverá ser aplicada massa acrílica, onde for indicado e uma demão de fundo preparador. 

A pintura será executada com três demãos de tinta acrílica sobre a superfície preparada e 

convenientemente limpa. 

Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização. 

Superfícies de Madeira 

A superfície deverá ser lixada e limpa. 

Aplicar uma demão de selador para madeira e lixar novamente depois de seco. 

Aplicar três demãos de tinta esmalte sintético. 

Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização. 

 

5.0-EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE 

 

Ilustração dos equipamentos:  

      

ALONGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REMO INDIVIDUAL  ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL 

 

 

 
 

SIMULADOR DE CAMINHADA ROTAÇÃO VERTICAL 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.0-TRABALHOS FINAIS 

 

 

6.1 -LIMPEZA FINAL DA OBRA 

As etapas executivas do serviço têm a seguinte seqüência: 

- ROÇAR a vegetação existente; 

- REMOVER entulhos, sedimentos, materiais terrosos, pedras e 

DESOBSTRUIR os terminais da valeta na faixa de domínio ou junto às caixas coletoras, utilizando 

processos mecânicos ou manuais, conforme o caso; 

- TRANSPORTAR os restos da limpeza e roçada para locais adequados; 

- RETIRAR a sinalização e LIBERAR. 

É importante executar o serviço com toda a precaução para não ocasionar danos aos demais dispositivos 

e à seção de projeto. 

Cortar a vegetação crescida, certificando-se da remoção de qualquer galho de árvore que, mais tarde, 

venha a bloquear o caminho das águas.  

Somente deve ser cortada vegetação desnecessária ou, que possa se constituir em futuro perigo. 

O material removido deverá ser depositado em local apropriado de onde não possa retornar, pela ação das 

chuvas e outros fatores que podem causar danos a outros dispositivos das vias e/ou impactar ambiente 

natural. Para atender estes requisitos, dependendo da via, poderá ser necessária uma revisão de serviços 

caso a execução encontra-se incompatível ao projeto. 


