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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Academia da Saúde, criado em 2011, teve como ponto de partida para sua 

estruturação uma série de experiências na área da saúde que tinham como foco o 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde, ocorrendo principalmente no nível municipal.  

Do universo das ações analisadas, um ponto em comum se destaca e deve ser 

incorporado como central ao programa: a importância de se contar com estrutura física própria e 

adequada.  

A presença de uma estrutura física, além de potencializar as atividades, dando lhes 

melhores condições de realização, permite enriquecer a própria realidade espacial do território, 

criando mais um espaço de uso e vivência para as comunidades locais.  

As portarias do Programa Academia da Saúde trazem as necessidades mínimas para a 

construção das estruturas físicas denominadas, no cotidiano do programa, de “polos”. Com o 

objetivo de potencializar o desenvolvimento das ações concretas do programa, em especial a 

construção dos polos, foi construído este material de apoio técnico e operacional intitulado 

Manual de Infraestrutura do Programa Academia da Saúde. 

O processo de construção dos polos deve refletir os valores centrais do Programa 

Academia da Saúde, bem como os da própria atenção básica e, por consequência, do SUS, 

sintetizados em uma abordagem integral, universal, equitativa e participativa.  

Na área da engenharia e arquitetura, encontramos elementos como a ambiência, 

acessibilidade e sustentabilidade, que permitem potente aproximação com as questões da área 

da saúde. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA 

 

1 OBJETO 

Este Memorial Descritivo de Encargos e Especificações compreende um conjunto de 

discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a construção de 

uma Academia da Saúde, na Rua Vista Alegre, Bairro de Aurora - em Paulista-PE. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município do Paulista é um dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife, 

no estado de Pernambuco e está inserido na I Gerência Regional do Estado. Localiza-se a 

12,50km de distância da Capital, sendo limítrofe com as cidades de Paudalho, Abreu e Lima, 

Igarassu, Camaragibe, Olinda e Recife. Possui uma área territorial de 97,312 km², uma 

população estimada de 329.118 (IBGE, 2018) e densidade demográfica de 3.519,29 hab./ Km² 

(IBGE, 2018). 

O município possui 24 bairros que estão distribuídos em 04 territórios de saúde. A 

Atenção Básica do município é composta por 08 Programas de Agentes Comunitários de Saúde, 

05 centros de saúde, 40 unidades básicas de saúde, 44 equipes de saúde da família, 26 equipes 

de saúde bucal, 03 núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica(modalidade 1), 05 

academias da saúde e 01 consultório na rua.  

Por sua vez, a atenção especializada possui 06 policlínicas e uma pronto clínica, um 

núcleo de atenção à saúde da criança e do adolescente, um centro de fisioterapia, um centro de 

especialidades odontológicas, 01 CAPS Álcool e Drogas, 01 CAPS Transtorno e uma sede do 

SAMU.  

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapas de Situação 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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3 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

O imóvel para irá ser construído: 
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3.1 Espaço de Vivência e Estrutura de Apoio  

Os espaços de vivência são utilizados para a realização das atividades previstas no programa, 

tais como: práticas corporais e atividades físicas; ações de promoção da alimentação saudável; 

práticas integrativas e complementares; práticas artísticas e culturais; produção do cuidado e de 

modos de vida saudáveis; educação em saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 

planejamento e gestão; e mobilização da comunidade. 

Descrição da estrutura de apoio:  

● depósito – ambiente interno destinado à guarda de materiais para o desenvolvimento das 

atividades relacionadas aos eixos de atividades do Programa Academia da Saúde;  

● sanitário feminino – ambiente interno, com lavatório e bacia sanitária, destinado ao uso do 

sexo feminino e adaptado à pessoa com deficiência (ABNT NBR 9050/2004);  

● sanitário masculino – ambiente interno, com lavatório e bacia sanitária, destinado ao uso do 

sexo masculino e adaptado à pessoa com deficiência (ABNT NBR 9050/2004).  

 

3.2 Espaço Multiuso  

O espaço multiuso é a área ao ar livre. Os locais de acesso e o paisagismo deverão ser 

organizados, planejados e construídos de acordo com os elementos existentes no ambiente, tais 

como edifícios, vegetação, praças, ruas, calçadas, entre outros, visando uma paisagem 

construída e humanizada.  

Este espaço poderá ser integrado com a área de equipamentos desde que eles sejam preservados. 

Para o desenvolvimento das atividades propostas, é necessário que neste ambiente não existam 

obstruções de árvores, postes ou qualquer barreira física.  

Neste espaço, podem ser acrescidas estruturas como furos e encaixes para armação de redes, 

utilizadas para jogos esportivos.  

A barra horizontal de apoio, integrante deste espaço, e não da área de equipamentos, deverá ser 

instalada nas extremidades e servirá, principalmente, para o alongamento dos usuários. 

 
Figura 3 – Barra para apoio fixa 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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3.2.1 Quadro de Áreas  

 
Figura 4 – Quadro de Áreas 

Fonte: Brasil (2013). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa.        
                                                                                                                                      

3.2.2 Equipamentos  

 

3.2.2.1 Barra horizontal tripla  

Este equipamento permite a realização de atividades nas quais o indivíduo fica em suspensão, 

ou seja, com os braços esticados para cima, segurando a barra com as mãos voltadas para si ou 

para fora, mais próximas ou mais distantes, e “puxa” suspendendo o próprio corpo. Outra 

possibilidade é a realização do exercício para a região abdominal ao segurar a barra com os 

braços esticados e “trazer” a coxa, com as pernas dobradas, em direção ao abdômen.  

A construção em três alturas distintas possui o objetivo de contemplar usuários de diferentes 

estaturas e comprimentos de braços.  

As unidades da barra horizontal podem ser construídas juntas, conforme consta no croqui, ou 

cada unidade pode ser estabelecida de forma individual, em locais distintos, conforme a 

disponibilidade de espaço. 
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Figura 5 – Barra horizontal tripla 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

3.2.2.2 Barra(s) paralela(s)  

Uma unidade consiste na composição de duas barras. Consiste em barras metálicas, com as 

bases na posição vertical e as que serão efetivamente utilizadas para a realização da atividade na 

posição horizontal. Também permite atividades nas quais o usuário fica em suspensão, contudo 

a posição dos braços é diferente, já que as barras ficam na altura do tronco (mais para baixo ou 

para cima, a depender da estatura do usuário). Assim, as mãos ficam nas barras e o corpo, da 

cintura para cima, fica acima da altura das mãos.  

No croqui sugerido, há a orientação de que as barras possuam distâncias diferentes nas suas 

extremidades, assim não estão literalmente dispostas de forma paralela. É importante que as 

duas tenham a convergência para formar as distâncias sugeridas nas extremidades, a saber: 50 

cm e 60 cm. Optamos por permanecer na sua nomenclatura mais usual para facilitar a 

compreensão. Tal sugestão objetiva contemplar usuários que possuam diferentes comprimentos 

de troncos e ombros. 

 

 
Figura 6 – Barra paralela 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

3.2.2.3 Bancos  
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Consistem em estruturas semelhantes aos que encontramos em diversos espaços públicos. 

Possui uma base e um local, que fica na posição horizontal, no qual ocorrerá o contato com o 

corpo do usuário.  

Permitem a prática de exercícios para as pernas nos quais os usuários podem sentar e levantar (e 

suas variações); também possibilitam a realização de exercícios abdominais, entre outros. Há a 

sugestão de construção de bancos com três alturas para aumentar a dificuldade da atividade.  

 

 
Figura 7 – Bancos 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

3.2.2.4 Pranchas abdominais  

Consistem em equipamentos nos quais a base e consequentemente o corpo do usuário ficam na 

posição inclinada. Há uma barra em formato de T na extremidade mais alta do equipamento na 

qual o usuário poderá apoiar os pés ou as mãos, a depender da posição do corpo e do tipo de 

abdominal: elevando o troco (tradicional), fixar os pés no T; levando as pernas estendidas em 

direção ao tronco, fixar as mãos no T. Permite, conforme a denominação, a realização de 

exercícios abdominais, com o usuário acessando-a pelo lado, com a direção da cabeça para cima 

ou para baixo.  

A construção de pranchas com diferentes inclinações possui o objetivo de alterar a dificuldade 

da atividade.  

 
Figura 8 – Pranchas abdominais 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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3.2.2.5 Barras marinheiro  

Consistem em barras com a estrutura na qual as mãos serão apoiadas para a realização do 

exercício, possuindo uma parte na horizontal e outra inclinada. As diferentes inclinações/alturas 

sugeridas alteram a dificuldade da atividade. Permitem a realização do movimento mais 

conhecido como flexão de braços, em que o usuário apoia as mãos na barra e desce o corpo, 

retornando à posição inicial.  

 
Figura 9 – Barra marinheiro 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

3.2.2.6 Espaldar  

Consiste em barras que darão suporte na posição vertical e na horizontal.  

São inúmeras as possibilidades de atividades neste equipamento, sendo mais utilizado para 

alongamentos. No polo de modalidade ampliada, as unidades do espaldar podem ser construídas 

juntas, conforme o croqui sugestivo, ou cada unidade pode ser estabelecida em locais distintos.  

 

 
Figura 10 – Espaldar simples 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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4 PROJETO E PERSPECTIVAS DA EDIFICAÇÃO 

 
Figura 11 – Planta de Locação 

Fonte: Autora. 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 
Figura 12 – Planta Baixa do Polo 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 

Figura 13 – Perspectiva 01 do Polo 
Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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Figura 14 – Perspectiva 02 do Polo 

Fonte: Elaborada por Flávia Leite (2014). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

                                                                           

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 Placa da Obra 

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra PLACA DA OBRA 

DO ARQUITETO exigidas pela legislação em vigor, bem como, as placas indicativas de obra, 

cujo modelo será fornecido pela CONTRATANTE. 

5.1.2 Limpeza do terreno 

O executor deverá providenciar a limpeza do terreno, de modo que fique livre de toda matéria 

orgânica, preservando o máximo possível as árvores existentes. 

5.1.3 Locação da Obra 

A locação deverá ser feita em sistema convencional, através de gabarito em tábua corridas de 

(1x9") e pontalete de (3"x3") em madeira regional. o executor procederá a aferição das 

dimensões dos alinhamentos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local.  

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a 

ocorrência será objeto de comunicação por escrito, a fiscalização, a quem competirá deliberar a 

respeito.  

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para o executor, na obrigação de 

proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e reposições que 
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se tomarem necessárias a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito as sanções, multas e 

penalidades de acordo com o seu contrato. o executor deverá providenciar a ligação provisória 

de energia elétrica de baixa tensão. 

5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO 

 

5.2.1 Escavação 

O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, 

dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre o máximo rendimento e economia. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo a 

garantir a segurança dos operários. 

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou servidões, 

deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao máximo, a ocorrência 

de quaisquer perturbações oriundas das escavações. 

5.2.2 Aterros, compactação, transporte e remoção 

O lançamento do material do aterro e reaterro será executado em camadas com espessuras não 

superiores a 30cm de material solto, medidas rigorosamente por meio de pontaletes. 

As camadas não deverão ter mais de 20cm nem menos de 10cm de espessura, após a 

compactação adequada. 

Os materiais a serem utilizados, deverão ser convenientemente escolhidos, isentos de material 

orgânico, de materiais argilosos expansivos e de materiais de baixa capacidade de suporte, 

dando-se preferência à utilização de areia ou de solos preponderantemente arenosos. 

Os materiais serão convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados, e compactados 

até ser atingido o grau de compactação especificado no projeto.  

Na ausência de especificação deverá ser adotado o grau de compactação médio de 100% da 

energia do “Próctor Normal”, admitindo-se um mínimo de 97% em pontos isolados. 

Nos aterros de pequenas dimensões deverão ser utilizados compactadores manuais de pequeno 

porte, executando-se nesses casos camadas com espessuras de 10cm, com materiais adequados e 

devidamente preparada. 

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavações e aterros, seja qual for à distância média e o volume 

considerado, bem como equipamentos, procedimentos e critérios para o transporte e remoção de 

material de 1º categoria, provenientes da escavação das valas de fundação. 
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5.2.3 Meio-fio 

A altura do meio-fio, acima da pista de rolamento, será tal que ofereça proteção suficiente aos 

pedestres, nos passeios ou abrigos centrais das ruas e avenidas, sem constituir, entretanto, um 

obstáculo ao movimento dos veículos e ao seu estacionamento junto aos passeios. 

A textura da superfície aparente - topo e espelho - será lisa, isenta de fendilhamentos, fissuras e 

bolhas. As arestas serão vivas e o topo plano, de forma que uma régua apoiada em toda a 

extensão do meio-fio não apresente flexas superiores a 3 (três) mm. 

A cava de fundação, para assentamento do meio-fio, terá largura de 35 a 40 cm e profundidade 

compatível com a altura do tipo escolhido (conforme projeto). 

A base da cava será drenada e bem compactada, de modo a constituir superfície firme, de 

resistência uniforme. 

A estabilidade dos meios-fios, no sentido vertical, será mantida pela colocação de uma porção 

de concreto na parte interna de cada junta.  

O concreto terá o traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra britada) e o consumo será de 5 (cinco) 

litros por junta.Após o assentamento, tapam-se as juntas dos meios-fios com argamassa de 

cimento e areia, no traço de 1:4 e A/C de 0,6. 

O controle de execução será efetuado com a passagem de uma régua de 3 (três) m sobre o topo 

dos meios-fios. Essa régua será apoiada metade sobre os meios-fios colocados e metade 

avançando sobre os ainda em assentamento.  

A cada 10 ou 15 meios-fios, verifica-se o nivelamento do conjunto, esticando-se uma linha 

sobre eles, não se admitindo diferenças de nível superior a 3 (três) mm, em qualquer ponto. 

5.3 FUNDAÇÃO 

 

5.3.1 Lastro Contrapiso 

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

executado o lastro de concreto, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura. 

O contrapiso do térreo terá argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre o lastro de concreto, espessura 3cm. 

Os lastros só serão executados 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. 
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Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o 

perfeito escoamento de água. 

As áreas molhadas terão seus pisos com caimento para os ralos. 

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

acabamento sem depressões ou ondulações. 

Os lastros só poderão ser executados após o assentamento das canalizações que deverão passar 

sobre eles. Será em concreto não estrutural, de preferência a concretagem será efetuada de 

forma contínua. O lastro terá 5,0cm de espessura e depois deverá ser executada uma camada de 

regularização para a posterior aplicação da cerãmica. 

5.3.2 Lançamento do Concreto 

Antes do lançamento dos elementos de fundação, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, 

isentas de quaisquer materiais, que sejam nocivos ao concreto. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não 

sendo permitida sua concretagem antes dessas providências. 

5.3.3 Alvenaria de 1 Vez 

Características Gerais: 

 Os tijolos serão furados, nas áreas indicadas em planta, de primeira qualidade, 

bem cozido, leves, duros, sonoros, e de dimensões uniformes e não vitrificados. 

Apresentarão faces planas e arestas vivas, porosidade específica superior a 20%. 

 Os tijolos deverão deixar-se cortar com facilidade pela colher de pedreiro, 

apresentando então fraturas planas, apenas levemente irregulares, (indício de 

homogeneidade), com grãos finos e apertados e em cor tão uniforme quanto 

possível entre o miolo e a superfície. 

 Não serão admitidas partidas de tijolos com peças de dimensões e pesos variáveis 

ou, ainda, com grande número de elementos quebrados. 

Execução: 

 As alvenarias serão executados com tijolos furados, nos locais indicados,  

 Obedecendo as dimensões e os alinhamentos determinados no Projeto de 

Arquitetura. 

 As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se no 

máximo, uma variação de 2cm com relação à espessura projetada. 

 Os tijolos serão ligeiramente molhados antes do assentamento. 
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 Para o assentamento será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

 As alvenarias recém terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

 Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa 

proceder-se-á freqüentes molhagens com a finalidade de evitar a brusca 

evaporação. 

 As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a 

espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas para que o emboço adira 

fortemente à parede. 

5.3.4 Vigas de Fundação 

As vigas de fundação serão executadas em concreto armado convencional, moldado no local, 

seguindo-se rigorosamente as especificações e detalhes contidos no projeto estrutural. O 

concreto utilizado para moldar os elementos estruturais deverá ser usinado e bombeado, 

tomando-se sempre os cuidados no preparo, transporte e lançamento recomendados na NBR 

6118/03.  

Independente da procedência do concreto, é imprescindível que o mesmo passe pelos testes de 

controle de qualidade, que são: ensaio de abatimento e moldagem de corpos de prova para 

aferição do fck. A resistência característica do concreto aos 28 dias será, para qualquer elemento 

estrutural, de no mínimo 25 Mpa, e deverá ser comprovada pelo fornecedor do mesmo mediante 

laudos e relatórios dos ensaios realizados. O aço utilizado para a confecção das ferragens que 

compõem os elementos de concreto armado será dos tipos CA-50A e CA 60, e deverão ser 

fabricados por usinas siderúrgicas que atendam as características exigidas pela NBR 7480. 

Continuam válidas as recomendações da NBR 6118/03 nos itens referentes à armazenagem, 

proteção á corrosão e critérios de montagem da armadura.  

As vigas de fundação deverão ser executadas nos níveis especificados no projeto estrutural. 

5.3.5 Passeio em concreto 

Características Gerais: 

 O piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2 cm de 

espessura e juntas de plástico formando quadros de 1 x 1 m conforme projeto e com 

acabamento liso, aplicado sobre lastro de concreto de 1:3:5 de 7 cm de espessura 

 Prever nos pisos externos, uma declividade de no mínimo 1% para o escoamento de 

água. 
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 A argamassa deve ser lançada sobre a base ou lastro previamente molhado por 24hs, 

porém sem água livre quando iniciada. 

 A superfície final deve ser desempenada simultaneamente ao endurecimento da 

argamassa. 

 As juntas devem ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades. 

5.4 SUPERESTRUTURA 

 

5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Os painéis de alvenaria internas do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 9x19x19cm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta 

igual a 1,0MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço 1:2:8 (cimento : cal hidratada : 

areia sem peneirar), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 9cm de 

espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de fabricação 

dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação ao meio 

ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de pó 

de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para 

este fim. 

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou 

mesmo molhados), quando do seu emprego. 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra 

da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 

 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior à da viga, nas paredes externas 

alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (semienterrado), deve-se reforçar o 

bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa com aditivo 

impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 

horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais 

(pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento 

que ficará em contato com a alvenaria.  
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5.4.2 Vergas e Contra-Vergas 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este 

último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 

ocorrência de vãos menores que 60cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o 

maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma 

única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40m, a verga deverá ser calculada 

como viga. 

5.4.3 Vigas e Pilares 

Seguirão as recomendações da ABNT, obedecendo a todos os critérios de segurança e o projeto 

estrutural, quanto ao dimensionamento das ferragens e resistência do concreto. 

As vigas e pilares serão executadas em concreto armado convencional, aparente, moldado no 

local, seguindo-se rigorosamente as especificações e detalhes contidos no projeto estrutural.  

O concreto utilizado para moldar os elementos estruturais deverá ser usinado e bombeado, 

tomando-se sempre os cuidados no preparo, transporte e lançamento recomendados na NBR 

6118/03. Independente da procedência do concreto, é imprescindível que o mesmo passe pelos 

testes de controle de qualidade, que são: ensaio de abatimento e moldagem de corpos de prova 

para aferição do fck. A resistência característica do concreto aos 28 dias será, para qualquer 

elemento estrutural, de no mínimo 25 Mpa, e deverá ser comprovada pelo fornecedor do mesmo 

mediante laudos e relatórios dos ensaios realizados.  

O aço utilizado para a confecção das ferragens que compõem os elementos de concreto armado 

será dos tipos CA-50A e CA 60, e deverão ser fabricados por usinas siderúrgicas que atendam 

as características exigidas pela NBR 7480. Continuam válidas as recomendações da NBR 6118 

nos itens referentes à armazenagem, proteção á corrosão e critérios de montagem da armadura. 

5.4.4 Formas 

As formas deverão ser fabricadas com lâminas de madeira compensada revestidas com filme 

fenólico, com gramatura mínima de 180 g/m2, sem falhas ou irregularidades. Deverão 

reproduzir os contornos, alinhamentos e dimensões requeridas no projeto estrutural e garantir a 

estanqueidade, impedindo fugas de nata de cimento.  

Todas as formas, bem como seu escoramento, deverão ser projetados de maneira a suportar, sem 

apresentar deformações ou sedimentos, as cargas atuantes durante o período de cura do 

concreto, além dos deslocamentos oriundos das variações térmicas e de umidade. Além disto, as 
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mesmas deverão ser projetadas de maneira a não se apoiar sobre trechos da estrutura já 

concretados anteriormente, sem que os mesmos tenham sido calculados para suportar este 

carregamento.  

O reaproveitamento de formas somente será autorizado se for comprovado o atendimento às 

condições originais, anteriormente descritas, com o aval por escrito da fornecedora das formas, 

e de acordo com suas recomendações técnicas devendo, após cada uso, ser procedida à 

adequada limpeza e a reconstituição do filme sempre que o mesmo ficar danificado.  

No caso da recomendação da substituição das formas, devido às más condições das mesmas 

(sem garantias do perfeito acabamento das peças concretadas), o ônus deverá ser assumido pela 

CONTRATADA. Os furos e aberturas na estrutura, necessários à passagem de tubulações, 

deverão ser previstos antes da concretagem, mediante instalação de tacos, buchas ou canos, com 

diâmetro imediatamente superior ao da tubulação. 

A desforma das peças concretadas deverá obedecer rigorosamente ao que segue: -Laterais de 

vigas e cintas: só poderão ser retirados sete dias após a concretagem. -Fundo das vigas e lajes: 

só poderão ser retirados vinte e oito dias após a concretagem. 

5.5 REVESTIMENTO DE PAREDES 

 

5.5.1 Chapisco  

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas 

com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.  Serão 

chapiscadas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido 

entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), e lajes utilizadas em forros nos pontos 

devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na 

composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, 

a exemplo das lajes de forro, a Executora deverá adicionar aditivo adesivo ou cola concentrada 

para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

A Executora deverá, ao executar os serviços, empregar métodos executivos adequados, 

observando, entre outros: 

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 

absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 

conseguinte a resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

 O recobrimento total da superfície em questão. 
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5.5.2 Massa Única para Revestimento de Pintura Interna e Externa 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes externas aplicará o emboço ou 

massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 20mm. 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes internas aplicará a massa única em 

argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes para recebimento de pintura com execução de taliscas, espessura de 20mm. 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), nas paredes internas aplicará o emboço ou 

massa única em argamassa para recebimento de cerâmica traço 1:2:8, preparo com betoneira 

400l, para ambiente com área entre 5m² e 10m², aplicada manualmente em faces internas de 

paredes com execução de taliscas, espessura de 10mm 

A Executora deverá preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter mistura homogênea e 

conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de 

aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, 

resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de 

madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e 

cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento será feito com esponja densa. 

5.5.3 Emboço 

Antes dos revestimentos em cerâmica as superficies a serem revestidas receberão emboço, que 

só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapisco, bem como a 

colocação de todas as canalizações de instalações, quer sob ela devam estar. o emboço será no 

traço 1:2:8 (cimento, cimecal e areia), espessura de 2,0cm, preparo manual. 

 

5.5.4 Revestimento Cerâmico 

Será utilizado nos sanitários indicados no Projeto Arquitetônico revestimento em placas 

cerâmicas 36x36m, cor branco, PEI-4, com espessura não inferior a 5mm, absorção de água 

inferior a 4%, será aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe 

A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer 

imperfeição, de padronização especificada em projeto, com rejunte epóxi na cor cinza platino. 

O assentamento das cerâmicas será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e da cerâmica. 
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Todas as juntas deverão ser em rejunte flexível a base de Cimento Portland com agregados 

minerais e polímeros (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente 

alinhadas e de espessuras uniforme, as quais não poderão exceder a 2 mm, observando sempre 

as indicações especificadas pelo fabricante. 

Quando necessário, os cortes e os furos das peças só poderão ser feitos com equipamentos 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. 

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 metros de 

comprimento, com 1mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, forma de L, largura 

12,7mm, cor de alumínio fosco. 

5.6 REVESTIMENTO DE PISOS  

 

5.6.1 Revestimento Cerâmico 

Serão utilizados em todas as áreas molhadas, conforme indicado no Projeto arquitetônico, piso 

em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, na cor branco, assentado com argamassa 

industrializada flexível à base de Cimento Portland, Areia de Quartzo, Aditivos especiais e 

polímeros tipo ACIII, e rejunte epóxi na cor cinza platino. Absorção de água não inferior à 

0,5%, PEI-5, resistentes a produtos químicos GA e coeficiente de atrito menor que 0,4. Serão de 

primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração 

perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente 

isentos de qualquer imperfeição, de padronização especificada em projeto.  

Todas as juntas deverão ser em rejunte epóxi, e estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais não poderão exceder a 2 mm, observando sempre as indicações especificadas 

pelo fabricante. 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e plana e 

que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis 

fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o 

revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; 

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento rejunte epóxi. 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2mm, observando sempre as indicações do 

fabricante. 
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Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento. 

Caberá a Executora minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade especificadas 

em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim caracterizar diferentes 

cores no piso. 

5.7 PINTURA 

Condições Gerais 

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de 

pintura deverá realizar-se das seguintes etapas: 

 A superfície a ser pintada deverá ser preparada. 

 Aplicação de tinta de acabamento. 

Preparação da Superfície 

 A superfície será, limpa, seca, lisa e geralmente plana, isenta de graxas, óleos, 

ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem. 

 A porosidade quando exagerada será corrigida. 

 As superfícies de madeira serão preparadas com empregos de lixas. 

 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.  

5.7.1 Pintura Interna 

Utilizado em todos os pavimentos pintura latéx sobre massa e selador látex PVA, cor branco 

neve, sobre paredes e forros. 

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da Engenharia uma 

amostra, com as dimensões mínimas de 0,5m x 1m, sob iluminação semelhante e em superfície 

idêntica à do local a que se destinam. 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor. 

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

de pintura a que se destinam. 

As paredes internas receberão duas demãos de selador acrílico, serão emassadas com massa 

PVA em duas demãos e pintadas em duas demãos com tinta látex demãos. 

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. 
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Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, 

assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 

lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis.  

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de 

superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco, em no mínimo duas 

demãos. 

5.7.2 Pintura Externa 

As alvenarias externas da edificação serão executadas conforme o projeto em pintura 

texturizada nas seguintes cores: Branco Neve 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor. 

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

de pintura a que se destinam. 

As paredes externas deverão preparadas com duas demãos de selador acrílico, duas demãos de 

massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica na cor branca e os detalhes na cor determinada no 

projeto de Arquitetura. 

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. 

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, 

assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 

lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas.   

As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à 

base de látex acrílico. 
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5.8 ESQUADRIAS 

 

5.8.1 Esquadrias de Madeira e Ferragens 

As portas deverão ter espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento 

em madeira maciça do tipo imbuia amarelada. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais 

como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

As folhas respeitarão o padrão comercial: 

Todas as portas de madeira serão pintadas com verniz 

As ferragens para as portas de abrir deverão ser cromadas e não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas terão 

arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou 

emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em 

duas vias. 

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

correspondentes aos das peças que fixarem, devendo aqueles satisfazer à Norma NB-45/53. 

5.8.2 Esquadrias Metálicas e Ferragens 

Indicados em plantas, de maneira geral os serviços de serralherias considerados são: as 

esquadrias metálicas, suportes de bancadas, guarda-corpos e arremates. 

As superfícies de chapas ou perfis de ferro que se destinem a confecção de esquadrias serão 

submetidas, antes de sua manipulação, a tratamento preliminar com pintura anticorrosiva. 

Todos os trabalhos de serralheria comum, artística, ou especial, serão realizados com a maior 

perfeição, mediante emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade e executados 

rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações dos demais 

desenhos do projeto e o adiante especificado. 

As serralherias não serão jamais forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas 

dimensões. 

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa 

firmemente socada nos respectivos furos. 

Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando parafusadas 

aos chumbadores ou marcos. 
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Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda 

soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de 

solda. 

Na fabricação de suportes para grades de ferro ou aço comum serão empregados perfis singelos, 

do tipo barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 

perfilados, dobrados a frio. 

Todas as peças de ferro sofrerão limpeza e receberão fundo anticorrosivo e pintura esmalte 

fosco nas cores indicadas nos detalhamentos. 

5.8.3 Esquadrias de Alumínio e Ferragens 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas e portas serão em alumínio anodizado natural, 

com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de 

esquadrias (janelas). 

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89. 

Janelas e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-6486), MB-1227/89 - 

Janelas e portas externas em edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e 

na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios anodizados natural deverão estar de acordo com as normas da ABNT / NBR 

12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico para 

proporcionar recobrimento de óxido com espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. 

No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar 

visíveis. 

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou 

resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com os 

especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio 

que apresentem as seguintes características: 

 Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

 Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

 Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

 Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 
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O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos 

projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom 

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas peças e nos 

encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contraventos e chuvas 

sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente 

desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento 

superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou 

limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas.  

As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas 

dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando 

aparafusadas aos chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, 

fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e demais 

acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e 

silencioso ao conjunto por longo tempo. 

5.9 COBERTURA 

 

5.9.1 Cobertura em telha ceramica tipo canal 

Só poderá ser aplicado telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade 

ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro aceito pela FISCALIZAÇÃO, que atenda as 

normas da ABNT, no que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão 

obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T - NR-18 - SECÇÃO 18.18 - (SERVIÇOS EM 

TELHADOS). 

A coberta terá uma estrutura de madeira de lei (Jatobá ou Massaranduba), e o recobrimento será 

com telhas cerâmicas tipo colonial. Sobre os wc’s e sala de apoio existe uma laje. 

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição dos correta dos seus apoios e de 

sua inclinação. Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo 

puder ser coberto com 01 (uma). 

Em cada fixação das telhas da cobertura será colocado uma chapa metálica, medindo 7,5 cm x 

15,0 cm, mais os acessórios indicados pelo fabricante, por cima da telha. 
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Toda fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de 

bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada. 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito à cuidados 

quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, 

fixações, uso de rufos, contra rufos e demais acessórios. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, 

tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais 

de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários. 

Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfazer rigorosamente as normas da ABNT. O dimensionamento levará em conta 

as considerações da NBR 8800, NBR 14762/2000, NBR 6123, e especificações da ASTM A-36 

e SAE 1010/1020, salvo disposições expressas e estabelecidas por Especificações 

Complementares. 

5.9.2 Laje pré moldada 

A laje de coberta será pré-moldada, com lajotas e capeamento em concreto com fck=15mpa, 

com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e ferragem negativa, com espessura 

de 8 cm. 

5.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

5.10.1 Área Interna 

O construtor tomará as providências necessárias para a aprovação da rede interna de instalação 

elétrica, pagando todas as despesas e emolumentos correspondentes, quando tal exigência for 

feita pela concessionária local. 

5.10.1.1 Ramal de Entrada e Medição 

Serão executados pelo Construtor, de conformidade com as Normas da Concessionária local, 

abrangendo condutores e acessórios (instalados a partir do ponto de entrada até o barramento 

geral) caixa de medição e proteção, caixa de distribuição para os ramais de medidores ou até a 

cabine, conjunto de cubículo de medição, etc. 

Normas 

Os materiais para instalações elétricas e de comunicação de dados, atenderão a todas as normas, 

especificações, métodos, padronizações, terminologias e símbolos da ABNT e Normas da 

Concessionária da Rede Pública. 
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 Prescrições 

 Os materiais para instalações elétricas deverão atender as Normas já determinadas. Só serão 

aceitos materiais de primeira qualidade e que tiverem a classe e a procedência impressos.  

5.10.1.2 Condutores, Luvas e Acessórios 

 Os condutos a serem utilizados em instalações elétricas deverão ser novos, 

inteiramente lisos e sem rebarbas, podendo ser metálicos, não metálicos rígidos 

ou flexíveis, de acordo com indicação no Projeto de Instalação Elétrica e Normas 

da ABNT. 

 Os condutos metálicos serão galvanizados (com banho de zinco fundido), serão 

utilizados em instalações externas ou subterrânea em contato direto com o solo, 

de acordo com o Projeto de Instalações Elétricas e Normas da ABNT. 

 Os condutos plásticos serão de Cloreto de Polivinila, rígido, do tipo pesado (com 

roscas e luvas), só sendo empregados em locais onde estejam isentos de esforços 

mecânicos (torção, tração, vibração ou compressão), de acordo com o Projeto de 

Instalações Elétricas e Normas da ABNT. 

 Os condutores elétricos instalados em condutos deverão ser isolados. Será vedada 

a instalação de condutos a prova de tempo ou cordões flexíveis no interior dos 

condutos, de acordo com o Projeto de Instalações Elétricas e Normas da ABNT. 

5.10.1.3 Quadros 

Os quadros deverão permitir a eficiente ventilação dos componentes instalados em seus 

interiores e deverão seguir o Projeto de Instalações Elétricas e as Normas da ABNT. 

5.10.1.4 Luminárias 

As luminárias obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às normas da ABNT, sendo 

construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir 

as ligações necessárias. 

Serão usadas nas áreas definidas no Projeto Elétrico, as luminárias em alumínio de embutir, para 

01 lâmpada fluorescente de 40W, de acordo com as Especificações do  Projeto de Instalações 

Elétricas, aprovado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA.  

Serão observadas as seguintes recomendações: 
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5.10.1.5 Lâmpadas 

As lâmpadas fluorescentes deverão obedecer aos seguintes requisitos gerais: 

Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem os seus 

desempenhos. 

5.10.1.6 Reatores 

 Todo reator deverá ser provido de invólucro incombustível e resistente à 

umidade. 

 O invólucro do reator deverá ser protegido interna e externamente contra a 

oxidação por meio de pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente. 

 As características de funcionamento, tais como tensão de saída, condições de 

aquecimento, fator de potência e outros, serão estabelecidos nas normas da 

ABNT. 

 Outros acessórios para luminárias, serão de primeira qualidade e estarão de 

acordo com as Normas da ABNT e o Projeto de Instalações Elétricas. 

5.10.1.7 Interruptores 

 Serão de tipos e valores nominais (tensão, corrente nº de fases) adequados às 

cargas que comandam. 

 Serão de primeira qualidade com placas na cor branco. 

 Os interruptores deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas caixas e aparelhos: 

suas partes metálicas estarão sempre aterradas. 

5.10.1.8 Tomadas 

Serão de primeira qualidade com placas na cor branca, seguirão as Normas da ABNT, as 

recomendações do fabricante e ao Projeto de Instalações Elétricas, Telefonia e Rede Lógicas. 

5.10.1.9 Disjuntores 

Os disjuntores serão instalados no interior dos quadros apropriados, onde será fixada uma 

plaqueta removível, contento os seus dados característicos e a relação dos circuitos por ele 

protegidos. 

OBS: Todo material elétrico deverá ser de primeira qualidade, caso contrário será rejeitado pela 

fiscalização. 
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5.10.2 Área Externa 

A Iluminação Externa deverá levar em consideração os seguintes aspectos: 

1) Presença intensiva de Vegetação 

As áreas densamente arborizadas serão iluminadas através de postes com 4,0m de altura. 

2) Passagem de Pedestres 

De modo a marcar e propiciar melhor condição de segurança na circulação de pedestres, as 

passagens projetadas tiveram Iluminação Pública específica. 

3) Area Mutiuso 

A área Multiuso possui equipamentos para exercícios, com isso haverá uma grande 

concentração de pessoas e com Iluminação diferenciada, com a indicação de luminárias tipo 

refletor. 

5.11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

5.11.1 Instalações de Água Fria 

Serão executadas de acordo com o projeto elaborado, obedecendo ao Projeto Arquitetônico 

conforme pontos indicados. 

Regulamentos 

 O construtor tomará as providências necessárias para a aprovação do Projeto da 

instalação, pagando todas as despesas e emolumentos correspondentes. 

 A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, 

com o Projeto respectivo depois de aprovado pelas entidades governamentais 

com jurisdição sobre o assunto e com as especificações que se seguem. 

 As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias. 

 As derivações correrão embutidas nas paredes. 

 As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto 

armado, para passagem de tubulações, serão locadas e tomadas de acordo com 

especificações e Projeto Estrutural. 

 As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 

devendo apresentar declividade mínima de 2% (dois por cento) no sentido de 

escoamento, não se admitindo o sentido inverso. 
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 As canalizações enterradas cujo recobrimento será, no mínimo, de 0,50m sob o 

leito de vias trafegáveis e de 0,30m nos demais casos, deverão ser devidamente 

protegidas contra eventual acesso de água poluída. 

 As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua 

resistência à pressão interna, da secção de escoamento e da resistência à corrosão. 

Prescrição sobre Materiais para Água Fria 

 Os materiais deverão ser de primeira qualidade e só serão aceitos os que tiverem 

a classe e a procedência impressas. 

 As instalações executadas em tubos e conexões de PVC rígido de primeira 

qualidade. 

 Todas as juntas serão de primeira qualidade e consideradas desmontáveis, serão 

feitas com material vedante adequado, sendo, rigorosamente, seguida as 

recomendações do fabricante. 

 Todas as conexões e acessórios de montagem deverão ser de primeira qualidade. 

 As Torneiras, Ferragens e Acessórios serão de metal cromado de primeira 

qualidade. 

Reservatório 

 O reservatório superior deverá obedecer às dimensões do projeto e planilha 

orçamentária e seguir os critérios de segurança já mencionadas nesse documento. 

5.11.2 Instalações de Esgotos e Águas Pluviais 

Regulamentos 

 Os materiais para instalações sanitárias de esgoto e águas pluviais deverão 

atender, além das normas da ABNT atinentes ao assunto, o disposto nos códigos e 

posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde 

será executada a obra. 

 O construtor tomará todas as providências necessárias para a aprovação do 

Projeto de Instalação, assumirá todas as despesas e emolumentos 

correspondentes. 

 As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não 

poderão jamais estender-se embebidas no concreto da estrutura: quando 

indispensável serão alojadas em reentrâncias previamente previsto na estrutura. 



 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

 As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 

adequado, com recebimento de 0,30m no mínimo. Nos trechos onde tal 

recobrimento seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes 

compressões ou choques, ou, ainda, nos trechos situados em área edificada, 

deverá a canalização ter proteção adequada. Em torno da canalização, nas bases 

ou paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que eventual 

recalque do edifício não venha a prejudicá-la. 

 Os coletores de esgoto serão assentados sobre leito de concreto, cuja espessura 

será determinada pela natureza do terreno e o Projeto. 

 A instalação será dotada de todos os elementos necessários às possíveis e futuras 

operações de inspeção e desobstrução. 

Verificação 

Antes da entrega da obra será convenientemente testada, pela fiscalização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA toda a instalação. 

Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas. No 

teste, elas deverão permanecer sob pressão de prova durante 15minutos, seguindo as Normas 

pertinentes ao assunto. 

Elementos de Inspeção 

 As canalizações internas serão, sempre, acessíveis por intermédio de caixas de 

inspeção ou peças especiais de inspeção como tubos de fechamento e bujões. 

 Os sifões serão visitáveis ou indispensáveis na parte correspondente ao fecho 

hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção, 

de acordo com as normas da ABNT. 

 Os tubos de queda apresentarão inspeção nos seus trechos. 

Ventilação 

 Sistema de ventilação da instalação de esgoto, constituído por colunas de 

ventilação, tubos ventiladores, e ramais de ventilação, será executado de forma a 

não haver a menor possibilidade de os gases mandados dos coletores entrarem no 

ambiente interno dos prédios. 
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5.12 LOUÇAS E METAIS 

Louças, Metais e Acessórios 

 Sifão plástico para lavatório, 1x1,1/2”, cor branca  

 
Figura 15 - Sifão Plástico 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 Válvula de escoamento cromada com ladrão tampa metálica 

 
Figura 16 - Válvula de Escoamento 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 
 

 Torneira cromada de mesa para lavatório, com acionamento por pressão, 

temporizada, bica baixa. 

 
Figura 17 - Torneira cromada de mesa 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola ½”. 
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Figura 18 – Registro de pressão para chuveiro 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 Ducha higiênica plástica com registro metálico ½”, cor branca  

 
Figura 19 - Ducha Higiênica 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ralo com fecho hídrico e tampa escamoteável. 

 
Figura 20 - Ralo com fecho hídrico e tampa metálica escamoteada 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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 Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, acabamento escovado, 

diâmetro de 38 mm, comprimentos de 40cm, 60cm, 70cm e 80cm, de acordo com 

a ABNT 9050 (Figura ). 

 
Figura 21 - Barra de Apoio Reta 

Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 Lavatório de louça suspensa, branco, 295x390mm. 

 

Figura 22 - Lavatório de louça suspensa 
Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 

 

 Bacia sanitária sifonada convencional para PCD, sem furo frontal, h=46cm, cor 

branco, incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados. 

 

Figura 23 - Bacia Sanitária 
Fonte: Autor (2020). 

Nota: Imagem meramente ilustrativa. 
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5.13 LIMPEZA DE OBRA 

Durante a obra preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos. 

A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, 

ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependências do edifício. 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 

externas, inclusive jardins. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, 

solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas 

superfícies ou peças. 

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados 

e limpos. 

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente 

removidos no término da mesma. 

A obra será entregue pela contratada completamente limpa, com os pisos lavados. 

O terreno da obra deverá ser entregue limpo, sem entulhos, resto de materiais provenientes da 

construção. 

As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas. 

As instalações serão entregues em condições de uso imediato, devendo para isto, estarem 

ligadas as respectivas redes. 

6 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução desta obra será de 06 meses, contados a partir da emissão da ordem de 

serviço. 

 


