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O presente memorial é parte integrante do Projeto Arquitetônico, e tem por 

finalidade especificar os materiais que serão utilizados na construção, bem como 

estabelecer as normas que regerão a execução dos serviços. 

O Construtor reger-se-á pelos itens abaixo, observando as “Normas de 

Segurança no Trabalho nas Atividades da Construção Civil” do Ministério do Trabalho 

e outras medidas necessárias. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Objetivo 

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente à obra 

de construção civil de Biblioteca Pública em Campos Novos – SC, localizada entre as 

ruas Coronel Farrapo e Frei Rogério, e serve de complementação das informações 

fornecidas em desenho sobre especificações do Projeto Arquitetônico. 

 

Observações: 

 Todos os materiais e componentes da obra serão fornecidos novos, submetidos 

a orientação prévia pela fiscalização técnica, cabendo a contratada pela obra a 

realização de laudos, testes e aferições de qualidade de materiais a serviço da 

obra.   

 Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço e após a aprovação da 

fiscalização. Nestas especificações de caracterização de materiais ou 

equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica 

subentendida a alternativa a juízo da CONTRATANTE. 

 Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo 

oportuno, ao arquiteto, não sendo admitido que a dita consulta sirva para 

justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação 

contratual. 

 Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o consentimento e/ou 

autorização por escrito do contratante e do responsável técnico pelo projeto.  
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 Fica a contratada, responsável pela elaboração de projetos e orçamentos 

complementares, referente a detalhamentos do projeto executado e 

quantitativo, conforme a necessidade julgada pelo setor de fiscalização. 

 

Relações de Projeto 

 

O presente projeto arquitetônico é complementado pelos seguintes projetos 

específicos: 

 Estrutural e Fundações; 

 Hidrosanitário e Ar Condicionados; 

 Elétrico, Proteção Atmosférica, Telefônico e Rede Lógica; 

 Preventivo de Incêndio.  

 

Observações: 

A contratante assume inteira responsabilidade pelos projetos que foram fornecidos 

como embasamento da proposta projetual de Construção de Biblioteca Pública em 

Campos Novos, SC. Os projetos fornecidos pela CONTRATANTE seguem anexos aos 

demais projetos realizados e identificados com o selo da Prefeitura Municipal de 

Campos Novos juntamente com os profissionais responsáveis pelo levantamento.   

 

Equipe Técnica 

Projeto Arquitetonico  

Autoria: Marcos Vinicios Pagliosa – Engenheiro Civil – CREA/SC 098758-2  

Projeto Estrutural  

Autoria: André Francisco Perotoni – Engenheiro Civil – CREA/SC 071525-0  

Projeto Hidrosanitario 

Autoria: Marcos Vinicios Pagliosa – Engenheiro Civil – CREA/SC 098758-2  

Projeto Elétrico e Para-raios  

Autoria: Tiago Rover – Engenheiro Eletricista – CREA/SC 098699-7  

Projeto Preventivo 

Autoria: Marcos Vinicios Pagliosa – Engenheiro Civil – CREA/SC 098758-2  
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1.   SERVIÇOS INICIAIS 

 A empresa contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, 

sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem 

realizados. Ficará a encargo da empresa a quantificação dos serviços a serem 

executados, conforme projetos, memoriais descritivos e serviços preliminares aqui 

descritos.  

  À CONTRATADA caberá manter um esquema permanente de vigilância da 

obra, sob sua inteira responsabilidade e ônus, submetendo esses esquemas à 

aprovação da CONTRATANTE antes de introduzi-lo.   

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser 

mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 

 

1.1. Instalações Provisórias de energia 

Deverá suprir a demanda da obra durante seu período de execução e seguir 

as normas regulamentadora NR 18, referente a instalações provisórias de energia e 

ABNT.  

A energia deverá ser ligada a quadros terminais de distribuição onde a altura 

da fiação deve ser no mínimo 2,50 m, a fim de evitar contatos quaisquer.  

As luminárias e tomadas não deverão constar penduradas pela própria fiação 

que a energiza, estas deverão estar fixadas corretamente e com proteção da 

lâmpada. Os cabos que passam a energia deverão estar completamente protegidos e 

as emendas deverão apresentar isolantes.  

 

1.2. Instalações Provisórias de água e esgoto 

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser 

executadas de modo a atender às necessidades de demanda de obra, devendo ser 

obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. 

 

1.3. Tapume de compensado resinado  
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Os tapumes deverão ser empregados com o objetivo de isolar o canteiro de 

obras, impedindo o aceso de elementos estranhos e garantindo a segurança 

obedecendo, rigorosamente, as exigências da municipalidade local.   

As chapas de compensado resinado terão espessura de 12 mm.  

Onde se fizer necessário, deverão ser deixados portões de acesso para a 

carga e descarga de caminhões e um acesso para pedestres. A CONTRATADA 

apresentará projeto, que será analisado e aprovado pela fiscalização, contendo a 

locação, acessos e detalhamento geral dos tapumes. 

 

1.4. Locação da obra / gabarito de madeira 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos 

entregues, respeitando recuos, alinhamentos e esquadro. 

 

1.5. Placa de obra 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas 

exigidas e necessárias para a identificação da obra e dos serviços. 

 

1.6. Barraco de obra 

O Empreiteiro deverá manter os tapumes e barraco de obra em perfeitas 

condições, inclusive de arrumação e higiene. 

 

1.7. Unidade Sanitária 

Constituindo-se de uma construção temporária, regulada pela NR-18 e NR-24 

“Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”. 

 

2. DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 O empreiteiro deverá efetuar limpeza no terreno, como demolição das 

edificações existentes e devendo retirar toda a grama, arbustos, calçadas, efetuar 

necessários cortes de árvores, etc. O terreno deverá ser mantido limpo durante o 

período de obras. 



 

 
 

6 

As demolições necessárias serão efetuadas segundo recomendações da NB-

598/77 da ABNT, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de 

forma a se evitarem danos a terceiros e em conformidade com as indicações 

constantes em projeto. 

 A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das 

demolições serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da 

municipalidade local.  A CONTRATADA, a critério da fiscalização da CONTRATANTE, 

deverá manter a obra permanentemente limpa, em condições de visitação 

constante, sem sobras ou entulhos no canteiro de obras. 

Os níveis do terreno deverão obedecer à indicação dos projetos, com 

caimento necessário e/ou drenagem, de forma a evitar poças e acúmulos d'água. 

Deverá a CONTRATADA regularizar de forma a permitir, sempre, fácil acesso e 

perfeito escoamento das águas superficiais. 

As rampas, que se fizerem necessárias, devem seguir inclinação máxima de 

8,33% seguindo o nivelamento.    

 

3. FUNDAÇÕES 

As fundações devem ser executadas conforme projeto e memorial descritivo 

do estrutural em anexo. 

 

4. SUPRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  

Os projeto estrutural deve ser executada conforme projeto e memorial 

descritivo em anexo. 

 

5. CORTINA DE BLOCOS 

As cortinas de blocos do subsolo deverão ser executadas com blocos de 

concreto com espessura 15cm assentados com preenchimento de concreto (1:3:3 

cimento, areia e brita) e armadura treliçada com três barras de aço 8mm e estribo 

5mm a cada 20cm de 3 em 3 fiadas sendo com bloco de concreto calha. 

 

6. CONTRAPISO SUBSOLO 
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Deverá ser executado contrapiso com lastro de brita e concreto FCK 25MPa 

para manter a obra limpa aonde posteriormente será feita a regularização com 

polimento para acabamento. 

 

7. PAREDES E PAINEIS  

7.1 Alvenaria 

As alvenarias de vedação, tanto internas como externas, serão de blocos 

cerâmicos com espessura de 14cm, executadas com tijolos de 9 furos assentados a 

chato com massa homogênea não ultrapassando 2,5cm de fuga.  

A argamassa de Assentamento deve ser uma mistura íntima e homogênea de 

aglomerante de origem mineral, agregado miúdo, água e, eventualmente, aditivos, em 

proporções adequadas e uma determinada finalidade, com capacidade de 

endurecimento e aderência. Na dosagem para fixação do traço deve levar em 

consideração a resistência, trabalhabilidade e granulometria.  

Durante a cura da argamassa ocorre uma pequena redução de altura. Por esse 

motivo deve-se executar as duas últimas fiadas de tijolos comuns ou a última fiada de 

tijolos furados somente depois de certo tempo, necessário para o assentamento da 

parede, aproximadamente uma semana. O fechamento da alvenaria se faz com tijolos 

assentados em pé, um pouco inclinados, formando um bom encunhamento da parede 

contra a viga ou laje.   

 

7.2 Divisórias em gesso acartonado e vidro 

As divisórias de salas serão em gesso acartonado estruturado, pintado de 

branco, com vidros fixos e portas conforme especificado em projeto e tabela de 

esquadrias. Espessura das paredes 9,5cm com perfils metálicos de 7,0cm com 

espassamentos a cada 60cm. Todas as paredes devem ser bem fixadas. 

 

8. COBERTURA 

8.1 Telhas 

A cobertura será em telha de fibrocimento de 8 mm. A colocação das telhas 

deverá ser feita do ponto mais baixo para cima em faixas perpendiculares as terças, 

sendo o sentido de montagem contrário ao vento predominante. 
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Os espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais 

para este fim, sendo a junção garantida por meio de parafuso ou prego com bucha 

em borracha. 

As telhas não deverão apresentar esfoliações, quebras, rebarbas e fissuras na 

superfície que ficar exposta às intempéries. 

O transpasse lateral deve ser meia onda e no sentido do fluxo de escoamento 

de aproximadamente 13 cm. Nos locais onde ocorrem sobreposição entre 4 telhas 

deve chanfrar as duas telhas intermediárias que se encontram diagonalmente. A 

fixação é com parafusos e duas arroelas (uma delas de borracha), o minimo adotado 

por telha 4 unidades. 

 

8.2 Estrutura de Madeira 

A madeira utilizada para fazer a estrutura deve ser da espécie pinheiro de 2a 

qualidade, seca e isenta de casca, nó, caruncho, rachadura ou qualquer outro defeito 

que possa diminuir a sua estabilidade ou comprometer a durabilidade e 

trabalhabilidade. Não será permitido emenda nas peças, a não ser sobre apoio. 

Só será permitida a utilização de madeira de caixaria na estrutura do telhado 

mediante a aprovação da fiscalização. 

A montagem da estrutura deve ser dimensionada pela proponente. A 

espessura das tesouras deve ser superior a 7 cm e as guias devem possuir altura 

mínima de 12 cm. 

As diagonais de cada tesoura deverão ser pregadas na parte externa da linha 

e da perna em ambos os lados e ter bitola mínima de 12 x 2,5 cm. 

O ripamento é feito com bitolas mínimas 5 x 5 cm, fixado à estrutura por 

meio de parafusos.   

 

8.3 Calhas e Rufos 

Será instalada na linha de eixo dada edificação, calha metálica, corte 50, em 

chapa galvanizada Nº 18, que deverá ter em suas emendas soldas metálicas, não 

sendo permitido a solda de estanho. Estas serão parafusadas na estrutura da 

cobertura, através de suportes reforçados. 
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Junto às calhas deverá ser executado 2 (duas) colunas de escoamento de 

águas pluviais, para cada lado da edificação, com diâmetro de 75mm, que serão 

fixadas junto aos pilares da estrutura. 

 

 Em todo o telhado que tiver em encontro com a platibanda, deve ser 

instalados rufos acompanhando o formato da telha nas mesmas dimensões, material 

e especificações das calhas. 

 

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 

As lajes a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas antes da 

impermeabilização. 

Todas as vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com tinta asfáltica 

antes da execução das paredes. 

As lajes nos locais indicados em projeto receberão após a regularização 

pintura com tinta asfáltica e aplicação de manta asfáltica 4mm com transpasse 

mínimo de 20cm nas platibandas. Após deverá ser feito uma proteção mecânica com 

argamassa, cimento e areia. 

As cortinas, poço de elevador e chafariz receberão impermeabilização com 

cimento cristalizantes aonde deve ser aplicado duas camadas com sentido cruzado. 

 

10 EQUIPAMENTOS 

10.1 Esquadrias de Alumínio 

 Os serviços de serralheria serão executados por empresa especializada, de 

acordo com este memorial e os detalhes específicos. 

 A empresa que executar as esquadrias deverá fazer sua colocação. 

 As esquadrias nunca serão forçadas em vãos que estejam em desacordo com 

suas medidas e alinhamentos. Somente serão aceitas esquadrias em pleno 

funcionamento. 

 Serão recusadas esquadrias que apresentem arranhões ou outras 

imperfeições que comprometam o efeito estético. Por isso, serão entregues na obra 

em embalagens que as protejam mesmo após a colocação, até o final da obra, onde 

será protegida por uma camada de silicone.  
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Nas esquadrias dos sanitários, deverão ser colocados vidros de segurança 

temperado com kit de ferragens e acessórios branco. 

A porta da garagem deve ser instalada com portão eletrônico e cinco 

unidades de controle remoto. 

 

10.2 Portas de Madeira 

 As portas internas, serão de madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, 

isenta de carunchos ou brocas. A madeira deverá estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-oca, revestida com compensado de 3mm em ambas as faces e 

pintada com tinta esmalte sintético na cor branca acabamento fosco. Não serão 

aceitas portas inferiores à primeira qualidade. 

            Os marcos serão perfeitamente alinhados, prumados e centralizados nos seus 

respectivos vãos. As vistas deverão ter 8 cm de largura, fixados por intermédio de 

parafusos.  

            As folhas das portas deverão ser colocadas nos marcos com três dobradiças 

de latão por folha, perfeitamente prumadas e alinhadas após a conclusão dos 

revestimentos de piso e paredes. 

Atenção para o detalhamento da porta dos sanitários de P.N.E, seguir 

detalhamento.  

Todas as portas dos sanitários destinados a portadores de deficiência física 

deverão apresentar largura de no mínimo 0.80 cm garantindo o acesso de pessoas 

que utilizam cadeiras de rodas. Devem, ainda, ter puxador horizontal associado à 

maçaneta, instalado a uma distancia de 10 cm da face onde se encontra a dobradiça 

e com comprimento igual a metade da largura da porta, na parte inferior da porta 

utilizar revestimento resistente a impactos (ver detalhamento).  

  

10.3 Ferragens 

          Todas as esquadrias receberão acessórios de fechamento e travas de primeira 

qualidade segundo as suas especificidades.  
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10.3.1 Dobradiças 

 Todas as portas receberão um conjunto de 3 dobradiças em latão polido,  de 

primeira qualidade. 

 

10.3.2 Fechaduras  

 Deverão ser colocadas em todas as portas. Serão em latão pintado, de 

primeira qualidade em cor Fosco. 

 

10.4 Complementos 

Nas portas principais dos sanitários, deverão ser instaladas molas aéreas.  

 

10.5 Pele de vidro 

Será em fachada Glazing, vidro laminado refletivo Neutral 14 on clear 08 mm.  

Colunas em alumínio onde a viga intermediaria vão livre até 3,0 m na altura.       

Sistema com quadros e perfil horizontal nos encontros, colagem glazing de silicone. 

Ancoragem em alumínio e em aço galvanizado fixados com parabolt 3/8” em aço 

zincado.  

 

10.6 MARQUISE 

Será revestida com ACM cor PRATA, com pintura PVDF e verniz com chapa de 

0,5 mm e ACM Prata dupla face 04 mm, fixados em estrutura auxiliar em alumínio 

com perfis tubulares e cantoneiras para alinhamento da estrutura, estruturação 

horizontal e vertical, conformação das chapas em bandejas com abas maior ou igual 

a 30 mm com fuga de dilatação com tarucel e selante de silicone. 

 

10.7 SOLEIRAS E PEITORIS 

 Em todos os vãos de janelas portas (transição de área interna/externa e 

transição de revestimento de piso) serão assentados peitoris e soleiras de granito 

Branco Itaúnas, polido, com espessura de 2cm e profundidade excedendo em 3cm a 

da parede (espessura da parede acabada + 3cm).  Deverá ter um rebaixo (pingadeira) 

na face inferior, e será assentado com argamassa apropriada. 
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11. REVESTIMENTO DE PAREDES 

Argamassa 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos, no mínimo, por duas 

camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço, aplicado sobre a superfície 

a revestir, e o reboco, aplicado sobre o emboço.  Com o objetivo de melhorar a 

aderência do emboço, será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada 

irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco. 

 

1º Chapisco 

Todas as superfícies de concreto, paredes externas e internas, inclusive as 

faces externas das vigas, deverão ser devidamente chapiscadas traço 1:3 (cimento e 

areia média) para aumentar a aderência da camada de reboco grosso à parede ou 

concreto. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas, a vassoura e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento. 

 

2º Emboço 

Os emboços só serão iniciados após completa pega de argamassa das 

alvenarias e chapiscos traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).  O emboço de cada pano de 

parede só será inicializado depois de embutidas todas as canalizações que por ele 

devam passar. 

As superfícies deverão estar perfeitamente limpas. A camada de emboço não 

deverá ultrapassar 25 mm de espessura e deverá apresentar a superfície final bem 

desempolada e convenientemente áspera, de modo a facilitar a aderência da 

argamassa para assentamento de azulejos ou cerâmicas, conforme projeto. Onde o 

revestimento cerâmico ou de azulejo for parcial, será utilizado o reboco.  

 
3º  Reboco 

Os rebocos só serão executados depois da colocação dos peitoris e marcos e 

antes da colocação de alisares e rodapés. 

Aplicação: em todas as paredes que não esteja previsto revestimentos de 

azulejo e de cerâmicas.  



 

 
 

13 

Seguir traço 1:3 (cal e areia) e 10% de cimento, empregando areia do tipo 

fina e ficando a espessura, em torno de 0,3 a 0,4cm. A cada fase de aplicação deve-

se molhar previamente a parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega 

e cura da argamassa. O tempo de cura do emboço é da ordem de 10 a 15 dias. 

 

11.4 Revestimento cerâmico  

O revestimento cerâmico deverá ser assentado com argamassa colante 

industrial adequada (ACI para paredes e ACII para pisos seguindo indicações do 

fabricante) para o assentamento de cerâmica, sobre emboço pronto, inclusive 

rejuntamento, assentadas nos locais indicados em projeto. 

Deverão satisfazer as seguintes orientações: 

 

 As peças atravessadas por canalização, peças de instalação hidráulica e 

demais casos que venham ocorrer, apresentarão nas peças afetas, cortes 

com dimensões mínima necessárias às passagens correspondentes e serão 

isentas de trincas e demais defeitos que possam afetar a boa aparência do 

trabalho; 

 Os alinhamentos serão assegurados pelo emprego de pelo menos quatro fios 

de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais, colocados 

perfeitamente a prumo e nível; 

 A uniformidade das juntas será assegurada por espaçadores; 

 Após o rejuntamento todo e qualquer excesso de pasta deverá ser removido; 

 

Tipo: Cetim Crema – Revestimento com bordas retificadas, qualidade A; 

Dimensões: 30x60 cm 

Rejuntamento: P-Flex - Marfim 

Aplicação/ altura: nas paredes de todos os banheiros, copa e área de serviço. 

Obs.: Assentamento argamassa de alta adesividade. 

Todo o material deverá ser aceito pela fiscalização.  

 

12. REVESTIMENTO DE TETOS 
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Os tetos serão com laje pré moldada treliçada com uso de EPS, receberão 

rebaixo com forro removível, VID 20 mm, de película de PVC com lã de vidro e perfil 

em alumínio. Nas áreas molhadas o forro será em placa de PVC com estrutura em 

alumínio.  

Verificar indicações em projeto.  

 

13. REVESTIMENTO DE PISOS 

13.1 Pisos Cerâmicos 

Caberá a CONTRATADA tomar os cuidados necessários para garantir que 

todos os pisos a pavimentar tenham o caimento necessário para um perfeito e 

rápido escoamento das águas para os ralos. 

Todo o pavimento térreo e degraus das escadas receberá revestimento de 

piso antiderrapante PI5 com dimensões de 50x50 cm, acabamento fosco e qualidade 

A. Os demais pavimentos receberão piso Porcelanato “A” retificado, dimensões de 

60x60 cm. O Porcelanato será de primeira qualidade sendo que a cor e as 

especificações complementares serão definidas pela fiscalização da obra. Obedecer 

as especificações ISO 13006 e ISO 10545.  

Para acabamento, de tabeiras e soleiras, serão utilizadas réguas de granito 

polido. 

Para rejuntar o Porcelanato, deve-se utilizar rejuntes flexíveis à base de 

epóxi, que sejam hidro-repelentes e tenham tratamento antifungos. A cor de rejunte 

deve seguir a cor do produto. 

Obs.: Todo o material deverá ser aceito pela fiscalização da obra.  

 

13.2 Rodapés 

 Pavimentos: exceto onde há pele de vidro será em madeira de lei, pintado com 

tinta esmalte sintético, cor branca, com 20 cm de altura e acabamento abaloado.  

 Áreas molhadas: no modelo do piso, versão rodapés (9 cm de altura x 

comprimento da peça). 

 Divisórias de gesso acartonado: exceto onde há pele de vidro será em madeira, 

pintado de branco, com 20 cm de altura e acabamento abaloado. 
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13.3 Piso concreto subsolo 

A rampa de acesso a garagem será cimentada, desempenada e terá ranhuras 

antiderrapantes. Na garagem a pavimentação será cimentado desempenado, polido 

e pintado com as devidas marcações das vagas conforme detalhada em projeto. 

 

14. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE DEPÓSITO 

 Os aparelhos e metais sanitários, equipamentos afins, cubas e bancadas, 

pertences e peças complementares deverão ser instalados, com a devida verificação 

quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento,  bem como obedecendo às 

especificações técnicas e orientações de seus fabricantes,  além dos desenhos e 

detalhes do projeto arquitetônico. 

   

 Os vasos sanitários de caixa acoplada, duplo fluxo, serão na cor branca; 

 Os metais de acabamento serão cromados fosco; 

 As bancadas dos banheiros serão em granito polido Branco Itaúnas; 

 Os metais sanitários (torneiras de lavatórios) serão do tipo com registro 

regulador de vazão, acionados mediante pressão manual, com peças de 

acabamento cromadas; 

 Barras de apoio para deficiente físico: Em cada banheiro coletivo haverá um 

box reservado a deficientes físicos. Este box seguirá as Normas Técnicas 

Brasileiras para Portadores de Deficiência Física. As barras de apoio devem 

suportar o triplo do mínimo exigido pela norma da ABNT NRB 9050//2004. 

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar 

a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter 

diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou 

divisórias a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. 

Também serão instalados acessórios como segue: 

 Saboneteiras em plástico ABS branco com reservatório para sabonete 

líquido – 01 para cada lavatório; 
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 Suporte rolão papel higiênico em plástico ABS – 01 para cada bacio 

sanitário; 

 Toalheiro interfolha em plástico ABS branco – 01 para cada lavatório; 

 Torneira metal cromado de parede com bica móvel – 01 para cada 

banheiro. 

 

14.1 Bancada dos banheiros 

             Serão em granito Branco Itaúnas com rodatampo com h: 10 cm e saia com h: 

15 cm.  

 

14.2 Divisórias em granito 

Divisórias dos sanitários: Deverão ser confeccionadas em granito Branco Itaúnas, 

espessura de 3 cm, afixados na alvenaria, piso e entre divisórias através de 

cantoneiras de aço inox. Os parafusos também deverão ser inoxidáveis. 

Ferragens: Fechaduras serão em aço escovado. 

Terão divisórias em granito os mictórios dos banheiros masculinos.  

 

14.3 Espelhos 

 Serão colocados espelhos, tipo cristal de primeira qualidade, nos banheiros, 

conforme dimensões das bancadas de granito e informações em projeto. Sua fixação 

se dará sobre quadros de madeira compensada fixados ao azulejo. Os pontos de 

fixação receberão acabamento de superfície cromada. Terão contorno em 20mm 

tipo BIZOTÊ e não haverá moldura. 

 

15. PINTURA 

As tintas a serem empregadas serão preparadas industrialmente, devendo 

chegar à obra em suas embalagens originais intactas, e com as referências 

perfeitamente legíveis. 

As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 

de revestimento, antes do início dos serviços de pintura, propriamente ditos. 

Serão aplicadas tantas demãos, até que se obtenha uma coloração uniforme.  
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As diversas demãos de pintura aplicadas apresentarão um intervalo entre elas de, 

pelo menos, 24 horas, de maneira a garantir que a película anterior esteja 

completamente seca. 

Serão evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à 

pintura, aconselhando-se protegê-las. Os respingos inevitáveis serão removidos com 

solvente adequado antes da secagem da tinta.  

As paredes externas, receberão duas demãos (ou até que a superfície fique 

uniforme) de massa acrílica. Após será aplicada uma demão de liquido selador 

acrílico. Na sequência, conforme recomendação pelo fabricante o período de tempo, 

será aplicada tinta acrílica nas cores branco neve ou palha (conforme indicação em 

projeto) em tantas demãos quanto necessária a um acabamento uniforme e 

esmerado, sendo que no mínimo serão duas demãos.  

As cores e tonalidades serão definidas pela fiscalização.  

 

16. ELEVADOR 

Elevador para 8 pessoas capacidade de 600kg, com parada em todos os 
pavimentos e portas para atender normas de acessibilidade. Modelo sem casa de 
máquinas com velocidade de 60m/min ou 1m/seg. A cabine deverá ter espelho, 
painéis em chapa de aço inoxidável escovado, teto Inox com Led e dimensões 
Largura: 1,10m; profundidade: 1,40m; altura: 2,20m e acabamento no piso e 
mármore. 
 

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 Guarda-corpo 

 Deverão seguir as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR 14.718), seguindo 

pintura e disposição conforme projeto.  

 Guarda-corpos serão mistos com madeira e metal, serão envernizados com 

verniz incolor e adequadamente fixados com parafusos que garantam sua rigidez e 

fixados com cabo de aço.  Seguir detalhamento.  

 

17.2 Letras Aço Inox 

http://www.redepeabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=14618
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Letras tipo block-letter, confeccionadas em aço inoxidável, utilizando para 

sua fixação pinos de encaixe, conforme indicação em projeto.  H= 36 cm, C=26 cm, 

P= 0,5 cm.  

 

18. URBANIZAÇÃO 

18.1 Meio-fio 

As guias devem ser de concreto pré-fabricadas, na cor cinza, possuir alta 

resistência garantindo, a durabilidade e o perfeito acabamento do pavimento. 

 

18.2 “PAVER” 

             Os passeios e acessos externos receberão blocos de concreto intertravados 

(Paver) com 10x20x08cm, modelo Holland, produzidos e certificados com o selo da 

ABCP. Terão coloração cinza claro e vermelho, forma e paginação conforme 

indicação no projeto de arquitetura. 

 

18.3 Vegetação 

GRAMA SÃO-CARLOS 

  Nome Científico: Axonopus compressus  

 Sinonímia: Milium compressum, Paspalum compressum, Paspalum 

platycaulon, Paspalum tristachyon, Paspalum laticulmun, Paspalum platycaule. 

 Nome Popular: Grama-são-carlos, grama-missioneira, grama-sempre-verde, 

grama- curitibana, grama-tapete. 

  Família: Poaceae  

  Divisão: Angiospermae  

  Origem: Brasil  

  Ciclo de Vida: Perene  

A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. 

A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona maior 

resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.  

Deverá ser executado o preparo o solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 

todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos. 
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O solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área 

de plantio, um ao lado o outro. Para facilitar a instalaçãoo devera ser utilizada linha de 

nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. 

Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, 

na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser 

rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por 

aproximadamente um mês.  

 

PALMEIRA-REAL 

  Nome Científico: Roystonea regia  

 Nome Popular: Palmeira-real, Palmeira-imperial, Palmeira-imperial-de-cuba  

 Família: Arecaceae  

  Divisão: Angiospermae  

  Origem: Cuba  

   LANTANA 

  Nome Científico: Lantana camara  

  Sinonímia: Lantana aculeata, Lantana mista, Lantana armata  

  Nome Popular: Cambará, cambarazinho, lantana-cambará, verbena-arbustiva,  

 cambará- miúdo, cambará-de-cheiro, cambará-verdadeiro  

  Família: Verbenaceae  

  Divisão: Angiospermae  

  Origem: América Central e América do Sul  

  Ciclo de Vida: Perene  

CUIDADOS IMEDIATOS APÓS O PLANTIO 

É recomendado que seja feita a irrigação da muda pelo menos três vezes por 

semana, em períodos em que a temperatura média seja superior a 25° C ou que não 

haja precipitação de chuvas. 

Nos demais períodos, a irrigação poderá ser realizada com periodicidade 

reduzida para duas vezes por semana, pelo período mínimo de um ano. Ainda, de 

acordo com as características do solo, recomenda-se a adubação orgânica 

suplementar por deposição em seu entorno. 
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Deve-se avaliar a necessidade de retutoramento periódico das mudas e 

reposição de muda morta ou seriamente danificada em, no máximo, três meses. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Não se recomenda, em nenhuma circunstância, a caiação ou pintura das 

árvores e arbustos. Isso dificulta a respiração do tronco e possibilita o 

desenvolvimento de doenças. Da mesma forma, não deve ser cimentado ou 

impermeabilizado o colo da árvore, pois prejudica a saúde do tronco e das raízes. 

Não é recomendada a fixação de publicidade em árvores, pois além de ser 

antiestética, tal prática prejudica seu desenvolvimento. No caso do uso de “placas de 

identificação” de mudas de árvores, essas deverão ser amarradas com material 

extensível, em altura acessível à leitura, devendo ser substituída conforme necessário. 

Ainda, não é recomendável sob o ponto de vista fitossanitário, a utilização de 

enfeites e iluminação, como por ocasião de festas natalinas, porém, quando utilizado, 

devem ser tomados os devidos cuidados para evitar ferimentos, bem como a imediata 

remoção desses enfeites ao término dos festejos. 

 

19. ESPELHO D´ÁGUA 

Os espelhos d’água deverão funcionar com bomba e três bicos, em cada 

espelho, para reaproveitamento da água. Verificar especificações e detalhamento no 

projeto hidráulico. Internamente será revestido por pastilhas na cor azul e bordas 

com acabamento em granito branco itaunas.  

 

20. PREVENTIVO DE INCENDIO 

 Memorial descritivo do preventivo de incêndio e SPDA em anexo. Deverá ser 

executado conforme projeto aprovado nos Bombeiros. 

 

21. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 As tubulações de água fria serão em tubo de PVC marrom, inclusive as 

prumadas e barriletes.  As tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação serão em 

tubos de PVC branco. Informações em projeto. 
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 Em todas as prumadas de esgotos aparentes deverá ser feito uma mocheta 

em gesso. 

 

22. INSTALAÇOES ELÉTRICAS E DERIVADOS 

22.1  A entrada será trifásica com aterramento especial em todas as tomadas. 
22.2 As tubulações serão rígidas e/ou flexíveis conforme a necessidade, sempre de 
qualidade comprovada. 
22.3 As fiações serão com revestimentos anti-chama, nas bitolas indicadas no 
projeto específico. 
22.4 As tomadas estão convenientemente distribuídas conforme projeto. Terão 
acabamento na cor branca de primeira qualidade. 
22.5. Todos os pontos de luz terão adaptador para lâmpada e/ou luminárias 
conforme orçamento e projeto elétrico.  
22.6 Telefonia deverá ter entrada subterrânea seguindo até Caixa de Distribuição 
Geral. A partir daí para cada pavimento individualizado conforme projeto. 

Memorial descritivo do Elétrico em anexo. Deverá ser executado conforme 

projeto aprovado na Celesc. 

 

23. CABEAMENTO ESTRUTURADO 

O execução do cabeamento estruturado deverá ser exatamente conforme no 

projeto elétrico e orçamento. Cada ponto de rede deverá ser certificado. 

 

24. CLIMATIZAÇÃO 

 Os aparelhos de ar-condicionado sistema Split só poderão ser colocados no 
local adequado conforme projeto arquitetônico. 
 Todos os pavimentos contarão com preparação para instalação de ar-
condicionado sistema Split nos quartos e sala. 

Os aparelhos deverão ser instalados na potência conforme projeto e 
orçamento de primeira qualidade e marca nacional. 
 

25. SERVIÇOS FINAIS 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

a)  Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos; 

b)  Todas as pavimentações, revestimentos,  cimentados,  ladrilhos,  pedras,  

azulejos,  vidros,  aparelhos sanitários, etc.,  serão limpos e 
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cuidadosamente lavados,  de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza; 

c)  Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida nas superfícies dos azulejos e de outros 

materiais; 

d)  Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, 

dando-se especial atenção à perfeita dessa limpeza nos vidros e ferragens 

de esquadrias; 

e)  As superfícies de madeira, quando for o caso, serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo; 

f)  As pavimentações, destinadas a polimento e lustração,  serão polidas em 

definitivo e lustradas.   

 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização da 

CONTRATANTE, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as 

instalações de água,  esgotos,  águas pluviais, bombas elétricas,  aparelhos 

sanitários,  equipamentos diversos,  ferragens,  etc.. 

 Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 

a)  EB-829/75 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651) 

b)  NB-19/83 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160),  

Inspeções e Ensaios 

c)  NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e 

Arquitetura (NBR 5675) 

 

Campos Novos, outubro de 2013. 
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Responsável Técnico 
 

 


