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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Dados da Obra 

Referente: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM A AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE UM PRÉDIO TÉRREO 

Assunto: AMPLIAÇÃO E REFORMA 

 

Local: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MATRÍCULA 7.357, CEP: 

78.587-000, MUNICÍPIO DE CARLINDA - MT 

 

Área Construída: 

ÁREA CONSTRUÍDA: 498,20m²   

ÁREA À AMPLIAR: 97,89m² 

ÁREA ABRIGO RESÍDUOS: 10,23m² 

   

Coordenadas geográficas:  09°58'1.08"S 

                         55°49'27.54"O 

 
Cronograma de execução: 240 dias 

 

Do objetivo 

O presente memorial tem como finalidade apresentar as 

instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da 

obra mencionada acima. 

 

Informações técnicas 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou 

receber treinamento adequado de forma a obter resultados de 

acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  

A obra será executada de acordo com o projeto de arquitetura 

e demais projetos, bem como planilha orçamentária e, em caso de 
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dúvida, antes da execução do serviço, o autor do projeto deverá 

ser consultado, para prestar esclarecimentos. 
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1. AMPLIAÇÃO DUAS SALAS DE AULA 

 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil, bem com devem ser conduzidos por um Mestre de Obras, 

que deve estar no canteiro de obras diariamente, durante todo o período 

de execução dos serviços. 

 

1.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos 

aprovados pela Prefeitura do município e deverá ser de conformidade 

com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

A placa de obra deverá ser fixada em local visível na obra, nas 

dimensões constantes na planilha orçamentária. O modelo será fornecido 

pela prefeitura, com texto, cores e figuras conforme indicado. 

As instalações provisórias de água, energia, sanitários, etc, 

deverão estar dispostas no canteiro de forma a dar perfeita 

funcionalidade aos trabalhos a serem executados. 

 

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Para este projeto serão demolidos e removidos: 

- Porta em madeira, metal e vidro; 

- Janelas em vidro; 

- Forros em régua de PVC, entarugamento desse forro; 

- Forros em madeira, inclusive entarugamento; 

- Telhas de fibrocimento; 

- Contrapisos de argamassa; 

- Concreto simples; 

- Alvenaria de bloco furado; 

- Revestimentos cerâmicos de paredes e pisos; e 

- Louças, aparelhos sanitários; 

 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

As áreas destinadas a construção, terá que ser totalmente limpa 
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antes do início da obra que compreenderá os serviços de capina, remoção 

de detritos, entulhos, vegetações existentes, camada de solo orgânico 

e escavação, tomando os devidos cuidados com a segurança de forma a 

evitar danos a terceiros. 

A locação da obra será feita com piquetes de madeira, 

perfeitamente nivelados e aprumados, considerando as faces externas 

dos piquetes, respeitando os respectivos alimentos dos canteiros. 

  

1.5. MOVIMENTO DE TERRA 

As áreas destinadas a construção da edificação, terá que ser 

totalmente limpa antes do início da obra que compreenderá os serviços 

de capina, remoção de detritos, entulhos, vegetações existentes, 

camada de solo orgânico e escavação, tomando os devidos cuidados com 

a segurança de forma a evitar danos a terceiros. 

O movimento de terra deverá ser executado de acordo com os níveis 

estabelecidos no Projeto Arquitetônico e a profundidade das fundações 

estabelecidas no Projeto Estrutural. 

Escavação manual em material de primeira categoria, terra em 

geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, 

seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas 

laterais. 

 

1.6. INFRAESTRUTURA 

As fundações serão do Tipo "Diretas” (Sapatas), adequadas para 

atender às cargas determinadas pelo cálculo estrutural, e 

rigorosamente de acordo com as especificações de projeto, para tensão 

admissível do solo = 1,50 kg/cm². 

Etapas para execução das fundações: 

1º Apiloamento do fundo de valas com maço de 30,00 kg. 

2º Lastro de concreto magro no traço 1:3:6 com 3,00 cm de 

espessura e aumento de 10,00 cm em cada dimensão de sapata lançada 

antes da concretagem para regularizar o fundo da mesma. 

3º Fôrma comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo 

de 40,00 cm. 
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4º Sapatas em concreto armado, obedecendo as dimensões e 

ferragens do Projeto Estrutural. 

5º Vigas baldrames: fôrma comum com gravatas obedecendo a um 

espaçamento máximo de 40,00 cm, com dimensões e ferragens, obedecendo 

ao Projeto Estrutural. 

A ferragem será conforme o Projeto Estrutural. Observando o que 

prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos 

recobrimentos da ferragem. 

O concreto estrutural terá resistência característica mínima de 

fck=25 Mpa e adensado com vibração (mangote de 1’’ diâmetro). 

 

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais 

das vigas baldrame com duas demãos de impermeabilizante Neutrol 45 ou 

similar, aplicadas de maneira cruzada. 

 

1.8. SUPERESTRUTURA 

A estrutura será composta pelos pilares, vigas de respaldo e 

lajes, executada em concreto armado, utilizando aço CA-50 e CA-60 (NBR 

6215:1986 e NBR 7480:1996) as fôrmas apropriadas de tábua comum, 

executadas rigorosamente e conforme Projeto Estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá 

ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por 

profissional legalmente habilitado junto ao conselho competente. 

O concreto poderá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo a homogeneização da mistura de todos os 

componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um 

tempo mínimo de amassamento conforme NBR própria. 

A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 

lançamento e adensamento. 

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento (cura) 

satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes 

prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes 

químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra secagem 
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prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros 

dias, após o lançamento do concreto, com endurecimento constante da 

superfície. 

As fôrmas e escoramentos deverão ser executados de forma a 

atender as dimensões das peças da estrutura projetada. Estas serão 

construídas, obedecendo a Norma NBR, referente ao tema. 

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando 

o concreto estiver suficientemente, endurecido para resistir as ações 

de cargas de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada 

das fôrmas e escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 

03 dias, faces laterais; 14 dias, face inferior, deixando pontaletes 

devidamente encunhados e contra-ventados; 21 dias, face inferior sem 

pontaletes. 

O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de 

fck=25Mpa, e deve ser adensado com vibrador e mangote de 1” de 

diâmetro, preparado com betoneira, observando slamp máximo de 7,00cm. 

As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de 

desmoldante com 02 reaproveitamentos. 

A ferragem será disposta conforme Projeto Estrutural. Observando 

o que prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos 

recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA-50 para barras 

longitudinais e CA-60 para elementos transversais (estribos). 

 

1.9. ALVENARIA 

As paredes serão executadas com blocos cerâmicos (dimensões 

9,00x19,00x19,00 cm), assentados em 1/2 vez formando fiadas 

perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12 mm, fixados com 

argamassa mista no traço 1:2:8, chapiscado no traço 1:3 e rebocado os 

dois lados no traço 1:1:6 deixando o acabamento do reboco compatível 

com o revestimento final da parede. 

Os blocos cerâmicos utilizados deverão ser inspecionados pelo 

profissional responsável, devendo apresentar resistência adequada, 

arestas vivas, igualdade de dimensões cor homogênea sem manchas, e não 

deverá absorver água em excesso. 
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Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 

0,10x0,10 cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30 

cm para cada lado (a partir de 1,5 metros de vão usar 1/5 da medida 

do vão para cada lado), na parte superior e inferior para as janelas, 

e na parte superior para as portas; 

 

1.10. COBERTURA 

O madeiramento será executado em madeira de lei constituída de 

tesouras, terças, caibros, ripas devidamente contraventadas, nas 

dimensões indicadas no projeto e com imunização anti-cupim (cupincida 

incolor). Deverá ser de boa qualidade sendo que as emendas serão 

permitidas somente nos apoios, e, sob nenhuma hipótese será permitido 

o uso de madeiramento verde.  

As peças de madeira serão formadas pelas tesouras (6x12cm ou 

6x16cm) com espaçamento máximo de 2,0 metros, terças (6x12 ou 6x16cm), 

caibros (5 x 6cm), ripas (2,5 x 5cm) e contraventamentos para cobertura 

com telha de cerâmica, executado, incluindo ferragens como estribo, 

meia lua, grampos, emendas de 04 furos e demais ferragens necessárias 

para a boa execução do serviço, conforme esquema abaixo e projeto 

arquitetônico. 

As calhas e rufos serão executados em chapa galvanizada nº 24, 

isenta de pontos de ferrugem e fissuras nas dobras. Deverá ser 

utilizado silicone para uma perfeita vedação entre paredes, rufos e 

calhas. 

O telhamento será com telhas onduladas fibrocimento E= 6mm, com 

inclinação e transpasse de acordo com o projeto de arquitetura. 

 

1.11. REVESTIMENTOS 

Toda superfície de alvenaria e/ou de concreto da estrutura 

(vigas, pilares e laje, se houver) a ser revestida deverá ter chapisco 

de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 

5,00mm. 

O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando 

argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:1:6 com 20,00mm de 
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espessura, e com acabamento esponjado. Nas paredes a ser assentado 

azulejo, será permitida a substituição do reboco por emboço com traço 

1:4. 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar pareamentos 

perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla 

dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para 

que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes 

serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos 

revestimentos. Estes só serão iniciados após embutidas todas as 

canalizações elétricas e hidrossanitárias que sob eles passarem. 

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e 

desempenadeira, com pareamento perfeitamente planos, não sendo 

tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento, prumo ou 

esquadro das superfícies. 

 

1.12. FORROS 

O forro de PVC será executado em painéis lineares encaixados 

entre si e fixados em estrutura metálica, dimensões 200x6000mm. 

Este sistema é formado por estrutura metálica, em peças 

horizontais devidamente niveladas, para fixação das réguas de PVC, 

através de rebites. 

A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e 

nivelada, para isto deverá ser marcada a altura de instalação com 

precisão nos cantos de parede. 

A partir das paredes laterais são instaladas as peças da 

estrutura auxiliar conforme espaçamentos definidos pelo fabricante do 

material.  

Os perfis de PVC devem ser fixados à estrutura através de abas 

de fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates 

tipo macho-fêmea. 

 

1.13. PAVIMENTAÇÃO 

Área descoberta: 

Em todo perímetro da obra, será executado calçada com 50,00cm de 
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largura no mínimo (ou conforme indicado no projeto), em concreto com 

7,00cm de espessura, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. 

No caso de acesso para automóvel e/ou pessoal será executada 

calçada com 8,00cm de espessura e nas dimensões já definidas no projeto 

de arquitetura. 

Área coberta: 

Deverá ser feita a compactação e preparação do local a receber o 

piso no térreo, incluindo também carga e transporte de material de 

caixão de empréstimo. 

O contrapiso deverá ser executado em lastro de concreto não 

estrutural impermeabilizado, com espessura mínima de 5,00cm sem 

solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície 

especificada em projeto só depois de estar o aterro interno 

perfeitamente apiloado, nivelado e colocado todas as canalizações 

elétricas e hidrossanitárias que devam passar sob o piso. 

Os banheiros novos, ou aqueles que sofrerão intervenções, 

receberão revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de 

dimensões 35,00x35,00cm. 

Os demais ambientes novos e reformados receberão piso em 

granilite, espessura de 8,00mm, incluso juntas de dilatação, 

exatamente conforme composição analítica do serviço. 

 

1.14. RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 

Rodapé: 

Serão fixados de forma a ficar embutidos, utilizando-se o mesmo 

material do piso. Terão altura de 10,00cm. Será dispensado o emprego 

de rodapé nos ambientes que apresentarem as paredes revestidas, de 

piso à teto, com cerâmica ou azulejo. 

Soleira: 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais 

elevado. A espessura usual do granito acabado é 3,00cm, portanto, uma 

das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando 

encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

Peitoril: 
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As janelas receberão peitoril de granito com pingadeira, largura 

de 15,00cm e espessura de 2,50cm. 

 

1.15. ESQUADRIAS 

Esquadrias de Madeira: 

Todos os serviços de marcenaria serão executados seguindo as 

normas, obedecendo a desenhos e detalhes do projeto. 

Os rebaixos, encaixe e outros detalhes nas esquadrias, para 

fixação de ferragens deverão ser perfeitas, sem rebarbas 

correspondendo exatamente as dimensões de ferragens e fechaduras. 

As dimensões das esquadrias estão indicadas na planilha 

orçamentária e quadro de esquadrias no projeto arquitetônico. 

As portas serão do tipo madeira compensada semi oca, lisas, 

assentes em batente de angelim ou peroba, com fechadura completas de 

embutir e três dobradiças do tipo cabeça de bola em ferro. 

Esquadrias de Alumínio com Vidro Temperado: 

As portas de vidro temperado serão com 10,00mm de espessura, 

vidro transparente, fixado em perfil de alumínio e serão do tipo 

correr, de acordo com projetos. 

As janelas de vidro temperado serão com 8,00mm de espessura, 

vidro transparente, fixado em perfil de alumínio e serão do tipo correr 

conforme indica projeto arquitetônico, todos acessórios serão em 

alumínio. 

As portas e janelas deverão seguir as dimensões e especificações 

mencionadas no projeto arquitetônico e nas planilhas orçamentárias. 

Esquadrias metálicas: 

O portão do abrigo de GLP será de abrir, em tubo de aço 

galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2" e fechadura, 

conforme detalhamento, com pintura esmalte sintético, com uma demão 

de fundo anticorrosivo. As dimensões e detalhes estão indicadas no 

projeto. 

 

1.16. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser 
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observadas as seguintes diretrizes gerais:  

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, 

escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras 

substâncias estranhas; 

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente 

secas e lixadas; 

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente 

estiver perfeitamente seca, devendo-se observar o intervalo entre 

demãos sucessivas, conforme fabricante; 

- As superfícies das estruturas metálicas deverão estar 

completamente limpas e totalmente secas, isenta de poeira, mofo, 

manchas e oxidações. Primeiramente será aplicada uma camada de 

revestimento de proteção com zarcão e em seguida a pintura, com no 

mínimo de duas demãos ou o necessário para o recobrimento, de tinta 

esmalte sintético, fosco, de primeira linha, na cor a ser definida 

pela Prefeitura Municipal. 

As paredes internas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta 

acrílica. 

As paredes externas serão pintadas com duas demãos de tinta 

acrílica.  

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e preparadas para 

receber a massa a óleo e pintura a óleo. 

 

1.17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Serão executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas 

normas da ABNT (NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria). 

As tubulações hidráulicas de água fria serão de PVC rígido 

soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme projeto. 

Deverá ser executada de acordo com o projeto hidráulico 

obedecendo aos diâmetros e especificações indicados, seguindo as 

seguintes diretrizes: 

Tubos de PVC rígido marrom série A soldável; 

Conexões de PVC rígido e soldável; 
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Registros de Gaveta e de Pressão em metal com acabamentos 

cromados; 

Torneira para Lavatórios com acabamentos cromadas; 

Utilização dos seguintes aparelhos: 

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150,00 mm, saída 

de 75,00 mm, com grelha redonda e porta grelha cromado, com tampa cega 

redonda e porta grelha cromados. 

 

1.18. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias serão executas de acordo com a NBR 

5688/99 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento 

sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 13969/97 - Tanques sépticos 

e NBR 7229/93 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos). 

As tubulações de esgotamento sanitário serão de PVC rígido 

Esgoto, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme o projeto. 

Bacia sanitária de louça branca com válvula de descarga, de 

primeira qualidade; 

Lavatório de louça com coluna e suspenso dos banheiros PNE e 

simples, masculino e feminino; 

As tubulações de esgoto sanitário serão de PVC rígido no diâmetro 

indicado nos projetos. 

Caixa de inspeção (60,00x60,00cm) em alvenaria de tijolos maciços 

de 1 vez assente e revestimentos com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3 terão fundo de concreto com espessura de 6,00cm, tampa em 

concreto aramado 5,00cm de espessura. 

Os ramais de esgoto dos banheiros serão ventilados por tubo PVC 

rígido embutido na alvenaria até altura de 15,00cm acima da laje ou 

viga de respaldo. 

 

1.19. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

As instalações pluviais serão executas de acordo com a NBR 

5688/99 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento 
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sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 13969/97 - Tanques sépticos 

e NBR 7229/93 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos). 

As tubulações de águas pluviais também serão de PVC rígido 

Esgoto, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme o projeto. 

Caixa de areia (60,00x60,00cm) em alvenaria de bloco cerâmico, 

de 1 vez assente e revestimentos com argamassa de cimento e areia 

traço 1:3 terão fundo com colchão de pedra britada e areia, com 

espessura de 30,00cm, tampa metálica tipo gralha. 

Os ramais de esgoto dos banheiros serão ventilados por tubo PVC 

rígido embutido na alvenaria até altura de 15,00cm acima da laje ou 

viga de respaldo. 

 

1.20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes 

preconizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

normas da concessionária local. 

ABNT - NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

ABNT - NBR 5413 - Iluminação de Interiores; 

ENERGISA - NTE 013 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa 

Tensão; 

As prescrições, indicações, especificações e normas de instalação 

dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados, 

deverão ser obedecidas, atendendo as normas especificadas. 

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irão 

existir no edifício. 

A alimentação será aérea, derivando da referida baixa tensão, 

até o padrão de medição, com fornecimento Trifásico a 04 condutores 

(03 fases e 01 neutro) e tensão nominal 127/220V.  

O padrão de medição será do tipo Trifásico T1 com disjuntor de 

proteção Tripolar de 80A, com cabos das fases 25mm² e neutro de 16mm². 

Conforme a tabela NDU 001 da concessionária local. 

O QDG será instalado mais próximo do centro de carga, e também 
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mais próximo do padrão de medição. A caixa será metálica, em chapa de 

ferro, com tampa e fecho bloqueável.  

Na porta do QDG deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO 

ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura. 

Este quadro será composto de barramento, disjuntor geral, espaços 

para disjuntores reservas e serão devidamente cobertos por uma tampa 

metálica, deixando acesso apenas aos manípulos de acionamento dos 

disjuntores. 

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados 

convenientemente. 

Não sendo permitidas ligações diretas de condutores aos terminais 

dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados. 

Os condutores de alimentação do ramal de entrada até o quadro 

geral serão de cobre, nas bitolas de 25mm², isolado para 0,6/1kV. 

O condutor neutro no QDG deverá ser identificado pela cor azul 

claro de seu isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores fase.  

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão 

ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao 

disjuntor de proteção. 

O eletroduto do circuito de alimentação será de PVC sendo nas 

bitolas de 1 1/2”. 

Os eletrodutos de PVC rígido roscáveis devem possuir em suas 

terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as saliências e 

rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão instalados. Tão 

logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas 

extremidades com estopa e terem lançados suas guias condutoras de 

arame galvanizado nas bitolas adequadas. 

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa 

tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos 

norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuição. Deverá ser 

mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores 

deverão ser de um mesmo fabricante. 

A proteção geral do QDG será efetivada por um disjuntor 

termomagnético tripolar de 80A, instalado na caixa de proteção geral, 
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situado no padrão de entrada. 

A proteção de cada circuito será individual e efetivada por 

disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama 

unifilar. Será utilizado cobre na bitola de 16mm², interligado a uma 

haste por meio de conectores de aperto a prova de corrosão, não sendo 

permitido o uso de solda a estanho para as conexões. 

Não deverá conter emendas em nenhum ponto nem chaves ou 

dispositivos que possam causar a sua interrupção e deve ser o mais 

retilíneo e curto possível. 

No trecho de descida entre o centro de medição e a haste, o 

referido condutor será protegido por eletroduto de PVC rígido Ø3/4”, 

embutido em alvenaria, sendo proibido o uso de eletroduto metálico. 

Projetado em conformidade com a NBR-5410. 

Os circuitos subterrâneos, com condutores embutidos em dutos 

enterrados a 50cm do solo, devidamente protegidos por camadas de areia 

e terra compactada. A vala deverá ter largura de 40cm em toda sua 

extensão. Os condutores serão de cobre com isolação em PVC para 

0,6/1KV-70ºC, próprios para instalação subterrânea, com proteção 

contra umidade. As conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas 

caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusão.  

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão 

ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao 

disjuntor de proteção. 

Os eletrodutos dos circuitos serão de PVC sendo nas bitolas 

apresentados para os circuitos de iluminação e tomadas, conforme 

demonstrado nos desenhos. Os eletrodutos de PVC rígido roscáveis devem 

possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as 

saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão 

instalados. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser 

tapados em suas extremidades com estopa e terem lançados suas guias 

condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas. Os eletrodutos 

enterrados serão do tipo kanaflex ou similares. 

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa 

tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos 
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instalado no quadro de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade 

de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo 

fabricante. 

A proteção de cada circuito será individual e efetivada por 

disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama 

unifilar.  

Todas as luminárias terão acionamento local pelo interruptor, 

instalado na parede. Estes terão corpo e teclas em material plástico 

de alta resistência, com contatos em prata e terminais de ligação em 

liga de cobre, para 10A/250V ou/e 20A/250V conforme descrição do 

projeto; placa em material termoplástico.  

Todas as tomadas deverão ser dotadas de polo de terra 

diferenciado e obedecer à norma NBR 14136/02. 

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis 

de iluminamento recomendados pela ABNT. Utilizamos luminárias 

diferenciadas para cada tipo de ambiente, conforme prescreve a norma 

e os fabricantes. 

 

1.21. ACESSIBILIDADE 

Nos banheiros destinados às pessoas com deficiências – PCD, serão 

instaladas de barras de apoio conforme determina a NBR 9050 e suas 

atualizações. 

Para a execução das rampas e acessos, o meio-fio existente deverá 

ser rebaixado. As rampas, acesso de pedestres e calçadas serão 

executadas em concreto moldado no local com espessura total de 7,00cm, 

e em seguida assentadas as peças de piso padronizadas.  

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos 

rebaixamentos de calçadas e rampas, conforme projeto e seguindo as 

recomendações da NBR 9050/15 e NBR 16537/16.  

O piso tátil de alerta/direcional poderá ser em concreto pré-

moldado intertravado, cor amarela/vermelha, marca Maski linha 

podotátil alerta, ou similar, poderá ser aceito pela fiscalização 

outro piso de concreto pré-moldado que atenda as especificações da NBR 

9050/15 e NBR 16537/16. 
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1.22. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Os serviços complementares referem-se ao fornecimento e fixação 

de bancada em granito polido. Em alguns ambientes serão fixadas cubas 

em aço inox, conforme detalhamento em projeto. 

No DML será instalado um tanque em mármore sintético com coluna, 

capacidade 22l, destinado aos serviços de lavanderia. 

Na sala de observação serão executadas divisórias cegas (N1) - 

painel MSO/COMEIA e=35mm - montante/rodapé duplo em aço galvanizado 

pintado e colocada, que servirão para dar privacidade aos pacientes 

em observação. 

  

1.23. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA 

Será de responsabilidade da empresa, a retirada de toda sobra de 

material e limpeza do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação 

final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem 

a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos 

verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o 

uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As 

ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para 

cromados. 

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano 

seco. Os pisos serão limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças 

e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução 

com água. 
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2. CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS 

 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

As áreas destinadas a construção, terá que ser totalmente limpa 

antes do início da obra que compreenderá os serviços de capina, remoção 

de detritos, entulhos, vegetações existentes, camada de solo orgânico 

e escavação, tomando os devidos cuidados com a segurança de forma a 

evitar danos a terceiros. 

A locação da obra será feita com piquetes de madeira, 

perfeitamente nivelados e aprumados, considerando as faces externas 

dos piquetes, respeitando os respectivos alimentos dos canteiros. 

 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 

As áreas destinadas a construção da edificação, terá que ser 

totalmente limpa antes do início da obra que compreenderá os serviços 

de capina, remoção de detritos, entulhos, vegetações existentes, 

camada de solo orgânico e escavação, tomando os devidos cuidados com 

a segurança de forma a evitar danos a terceiros. 

O movimento de terra deverá ser executado de acordo com os níveis 

estabelecidos no Projeto Arquitetônico e a profundidade das fundações 

estabelecidas no Projeto Estrutural. 

Escavação manual em material de primeira categoria, terra em 

geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, 

seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas 

laterais. 

 

2.3. INFRAESTRUTURA 

As fundações serão do Tipo "Diretas” (Sapatas), adequadas para 

atender às cargas determinadas pelo cálculo estrutural, e 

rigorosamente de acordo com as especificações de projeto, para tensão 

admissível do solo = 1,50kg/cm². 

Etapas para execução das fundações: 

1º Apiloamento do fundo de valas com maço de 30,00kg. 

2º Lastro de concreto magro no traço 1:3:6com 3,00cm de espessura 
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e aumento de 10,00cm em cada dimensão de sapata lançada antes da 

concretagem para regularizar o fundo da mesma. 

3º Fôrma comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo 

de 40,00cm. 

4º Sapatas em concreto armado, obedecendo as dimensões e 

ferragens do Projeto Estrutural. 

5º Vigas baldrames: fôrma comum com gravatas obedecendo a um 

espaçamento máximo de 40,00cm, com dimensões e ferragens, obedecendo 

ao Projeto Estrutural. 

A ferragem será conforme o Projeto Estrutural. Observando o que 

prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos 

recobrimentos da ferragem. 

O concreto estrutural terá resistência característica mínima de 

fck= 25Mpa e adensado com vibração (mangote de 1’’ diâmetro). 

 

2.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais 

das vigas baldrame com duas demãos de impermeabilizante Neutrol 45 ou 

similar, aplicadas de maneira cruzada. 

 

2.5. SUPERESTRUTURA 

A estrutura será composta pelos pilares, vigas de respaldo e 

lajes, executada em concreto armado, utilizando aço CA-50 e CA-60 (NBR 

6215:1986 e NBR 7480:1996) as fôrmas apropriadas de tábua comum, 

executadas rigorosamente e conforme Projeto Estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá 

ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por 

profissional legalmente habilitado junto ao conselho competente. 

O concreto poderá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo a homogeneização da mistura de todos os 

componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um 

tempo mínimo de amassamento conforme NBR própria. 

A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 

lançamento e adensamento. 
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Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento (cura) 

satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes 

prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes 

químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra secagem 

prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros 

dias, após o lançamento do concreto, com endurecimento constante da 

superfície. 

As fôrmas e escoramentos deverão ser executados de forma a 

atender as dimensões das peças da estrutura projetada. Estas serão 

construídas, obedecendo a Norma NBR, referente ao tema. 

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando 

o concreto estiver suficientemente, endurecido para resistir as ações 

de cargas de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada 

das fôrmas e escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 

03 dias, faces laterais; 14 dias, face inferior, deixando pontaletes 

devidamente encunhados e contra-ventados; 21 dias, face inferior sem 

pontaletes. 

O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de fck= 

25Mpa, e deve ser adensado com vibrador e mangote de 1” de diâmetro, 

preparado com betoneira, observando slamp máximo de 7,00cm. 

As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de 

desmoldante com 02 reaproveitamentos. 

A ferragem será disposta conforme Projeto Estrutural. Observando 

o que prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos 

recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA-50 para barras 

longitudinais e CA-60 para elementos transversais (estribos). 

 

2.6. ALVENARIA 

As paredes serão executadas com blocos cerâmicos (dimensões 

9,00x19,00x19,00cm), assentados em 1/2 vez formando fiadas 

perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12mm, fixados com 

argamassa mista no traço 1:2:8, chapiscado no traço 1:3 e rebocado os 

dois lados no traço 1:1:6 deixando o acabamento do reboco compatível 

com o revestimento final da parede. 
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Os blocos cerâmicos utilizados deverão ser inspecionados pelo 

profissional responsável, devendo apresentar resistência adequada, 

arestas vivas, igualdade de dimensões cor homogênea sem manchas, e não 

deverá absorver água em excesso. 

Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 

0,10x0,10cm, com transpasse além da medida do vão, não inferior a 30 

cm para cada lado (a partir de 1,5 metros de vão usar 1/5 da medida 

do vão para cada lado), na parte superior e inferior para as janelas, 

e na parte superior para as portas; 

 

2.7. REVESTIMENTOS 

Toda superfície de alvenaria e/ou de concreto da estrutura 

(vigas, pilares e laje, se houver) a ser revestida deverá ter chapisco 

de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 

5,00mm. 

O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando 

argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:1:6 com 20,00mm de 

espessura, e com acabamento esponjado. Nas paredes a ser assentado 

azulejo, será permitida a substituição do reboco por emboço com traço 

1:4. 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar pareamentos 

perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla 

dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para 

que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes 

serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos 

revestimentos. Estes só serão iniciados após embutidas todas as 

canalizações elétricas e hidrossanitárias que sob eles passarem. 

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e 

desempenadeira, com pareamento perfeitamente planos, não sendo 

tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento, prumo ou 

esquadro das superfícies. 

 

2.8. PAVIMENTAÇÃO 

Área descoberta: 
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Em todo perímetro da obra, será executado calçada com 50,00cm de 

largura no mínimo (ou conforme indicado no projeto), em concreto com 

7,00cm de espessura, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. 

No caso de acesso para automóvel e/ou pessoal será executada 

calçada com 8,00cm de espessura e nas dimensões já definidas no projeto 

de arquitetura. 

Área coberta: 

Deverá ser feita a compactação e preparação do local a receber o 

piso no térreo, incluindo também carga e transporte de material de 

caixão de empréstimo. 

O contrapiso deverá ser executado em lastro de concreto não 

estrutural impermeabilizado, com espessura mínima de 5,00cm sem 

solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície 

especificada em projeto só depois de estar o aterro interno 

perfeitamente apiloado, nivelado e colocado todas as canalizações 

elétricas e hidrossanitárias que devam passar sob o piso. 

O piso da obra será em Piso Cerâmico e terá dimensões 35x35cm, 

fabricante Eliane ou similar, executado sobre contrapiso nivelado com 

juntas de dilatação de acordo com fabricante. O rejuntamento do piso 

cerâmico deve ser com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro. 

 

2.9. ESQUADRIAS 

Esquadrias metálicas: 

Os portões do abrigo de resíduos serão de abrir, de ferro com 

tela mosquiteiro e fechaduras, conforme detalhamento, com pintura 

esmalte sintético, com uma demão de fundo anticorrosivo. As dimensões 

e detalhes estão indicadas no projeto. 

 

2.10. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser 

observadas as seguintes diretrizes gerais:  

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, 

escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras 

substâncias estranhas; 
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- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente 

secas e lixadas; 

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente 

estiver perfeitamente seca, devendo-se observar o intervalo entre 

demãos sucessivas, conforme fabricante; 

- As superfícies das estruturas metálicas deverão estar 

completamente limpas e totalmente secas, isenta de poeira, mofo, 

manchas e oxidações. Primeiramente será aplicada uma camada de 

revestimento de proteção com zarcão e em seguida a pintura, com no 

mínimo de duas demãos ou o necessário para o recobrimento, de tinta 

esmalte sintético, fosco, de primeira linha, na cor a ser definida 

pela Prefeitura Municipal. 

As paredes externas serão pintadas com duas demãos de tinta 

acrílica.  

 

2.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Serão executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas 

normas da ABNT (NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria). 

As tubulações hidráulicas de água fria serão de PVC rígido 

soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme projeto. 

Deverá ser executada de acordo com o projeto hidráulico 

obedecendo aos diâmetros e especificações indicados, seguindo as 

seguintes diretrizes: 

Tubos de PVC rígido marrom série A soldável; 

Conexões de PVC rígido e soldável; 

Registros de Gaveta e de Pressão em metal com acabamentos 

cromados; 

Torneira para Lavatórios com acabamentos cromadas; 

Utilização dos seguintes aparelhos: 

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150,00mm, saída 

de 75,00mm, com grelha redonda e porta grelha cromado, com tampa cega 

redonda e porta grelha cromados. 
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2.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias serão executas de acordo com a NBR 

5688/99 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento 

sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 13969/97 - Tanques sépticos 

e NBR 7229/93 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos). 

As tubulações de esgotamento sanitário serão de PVC rígido 

Esgoto, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme o projeto. 

As tubulações de águas pluviais também serão de PVC rígido 

Esgoto, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme o projeto. 

 

2.13. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de 

material e limpeza do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação 

final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem 

a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos 

verificados. 

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o 

uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As 

ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para 

cromados.  

 

Carlinda/MT, 27 de março de 2018. 

 

 

________________________ 

ALEX OSCAR DE SOUSA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA - PR 141259/D 
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