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APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Camaçari, apresenta neste Relatório o Projeto Executivo de 

Urbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari – Etapa 2, para os trechos do Riacho da 

Lama Preta, do Riacho da Rodoviária e da Ponte da Rua Ponciano, envolvendo os projetos 

Urbanísticos, de Pavimentação e Obras Viárias, de Recuperação Ambiental e de Espaços e 

Equipamentos Urbanos necessários para a realização das obras. 

Conforme demandado à FFA, através do Contrato 136/2015, os Projetos Urbanísticos e de 

seus equipamentos urbanos detalham, a nível executivo, as propostas para a intervenção 

urbana elaboradas para os trechos do Riacho da Rodoviária e do Riacho da Lama Preta, 

tendo como uma das diretrizes principais a integração da área ao tecido urbano 

circunvizinho, tornando-a apta e segura para as funções urbanas que os seus moradores 

necessitam. 

Sendo assim, o presente relatório apresenta toda a documentação necessária para a 

execução da obra, abrangendo memorial descritivo, especificações técnicas, quantitativos, 

memórias de cálculo e peças gráficas dos projetos em epígrafe.  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. PARTIDO URBANÍSTICO 

O projeto urbanístico para a Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari - Etapa 2, foi 

desenvolvido a partir da perspectiva de que as infraestruturas de saneamento e viária, assim 

como equipamentos urbanos propostos venham a se constituir no necessário e adequado 

desenvolvimento socioeconômico da população da cidade, observando-se os conceitos de 

sustentabilidade nos âmbitos da economia e do meio ambiente. 

Para isso, as soluções adotadas buscam apresentar alternativas para conter os processos 

de degradação urbana e ambiental que se instalaram na área, requalificando-a 

urbanisticamente para integrá-la ao tecido da cidade formal, dotando-a do viário necessário 

para essa integração e para a mobilidade dentro da mesma, assim como criar os espaços e 

equipamentos públicos necessários para a sociabilidade, a educação, a saúde, o trabalho e 

o lazer. 

As principais diretrizes seguidas pelo projeto foram as seguintes: 

 recuperação ambiental dos riachos, com a retirada do lançamento dos esgotamentos 

e outros efluentes contaminantes; 

 facilitar a mobilidade e acessibilidade, em segurança; 

 criar uma ambiência acolhedora e que fomente a sociabilidade; 

 oferecer diversidade de espaços adequados para atividades públicas e privadas;  

 implantar a adequada estrutura urbana para o desenvolvimento socioeconômico da 

população local de forma sustentável; 

 estruturar o espaço urbano de modo a possibilitar a implantação e futura 

manutenção das infraestruturas de saneamento e drenagem. 

Entendendo que essa seja uma das principais alternativas de melhoria imediata do quadro 

local, o projeto tomou como diretriz principal a implantação do sistema viário estruturante ao 

longo dos rios, com a implantação ou requalificação de vias de veículos, passeios e 

ciclovias, o que virá a permitir uma melhor conectividade com o entorno imediato e com o 

restante da cidade, onde se encontra parte significativa dos empregos e alternativas de 

geração de renda. 

A concepção e definição do partido urbanístico visam atender à demanda por uma 

configuração urbana que deve ser saudável e segura, de modo a apoiar o desenvolvimento 

humano, socioeconômico e cultural de seus habitantes, respeitando as condicionantes 

ambientais. 

Otimizar a relação custo x benefício foi um dos maiores desafios do projeto, porquanto as 

demandas são muitas e os recursos disponíveis não podem atender plenamente a todas, 

mailto:ffa@ffa-arquitetura.com


11 

1503-RC1_E3_memorial_especificações_R1 

FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CAU-BA 4996-2 | CREA-BA 7954 
7 

 
End.: Av. ACM, 2.573 - Ed. Royal Trade, sala 501 - CEP 40.280-902. 
Fone: (71) 3358-6953/3354-9677. E-mail: ffa@ffa-arquitetura.com 
CNPJ 02.022.279/0001-30. Inscrição Municipal (CGA): 138.343/001-24 
 
 

 

mas tendo o cuidado de criar um tecido urbano com as características exigidas pela 

legislação vigente para a cidade formal.  

No espaço urbano reconquistado, com a retirada dos imóveis à margem dos riachos, 

promove-se a reestruturação e requalificação urbana, com implantação das infraestruturas 

viárias que permitam o atendimento às necessidades básicas de mobilidade urbana, com a 

implantação e/ou requalificação das redes de saneamento e drenagem e com a dotação de 

espaços públicos de encontro e convivência. 

1.1. Partido Urbanístico Riacho da Lama Preta 

Em conformidade com as diretrizes gerais do programa, o partido urbanístico da área do 

Riacho da Lama Preta se fundamenta na intenção de abrir o riacho para o bairro, e com isso 

estabelecer áreas de permanência e de circulação que estruturarão os espaços públicos 

conquistados ao longo do curso d’água. Nesse sentido, propõe-se ciclovia que seguirá 

paralela ao riacho e cujo percurso se articula com pequenas praças, adequadas à escala de 

bairro, e com equipamentos de esporte e lazer, os quais foram distribuídos ao longo da área 

de intervenção. Tais equipamentos são parque infantil, quadra poliesportiva, campo de 

futebol. Nas praças estão previstos equipamentos e mobiliário urbano de suporte, como 

pergolado, quiosque de convivência, quiosque comercial, mesas e bancos, além de áreas 

verdes, árvores, estacionamento e bicicletário, que, em conjunto configurarão a adequada 

ambiência ao longo do riacho. 

Onde não foi possível abrir completamente o rio para a cidade, devido à quantidade de 

desapropriações que isso acarretaria, foram feitas, ao menos, aberturas que atravessam as 

quadras transversalmente, as quais darão acesso ao rio tanto para fins de lazer quanto para 

manutenção. Tais aberturas têm também a função de oferecer novas conexões entre as 

ruas do bairro. 

Ao norte da poligonal de intervenção há um trecho atravessado por linha de transmissão de 

energia de alta tensão que restringe significativamente suas possibilidades de ocupação. 

Propõe-se que esse trecho se configure como um parque, cujo acesso se dá mediante 

pequenas praças, acima mencionadas, as quais se abrem diretamente para a rua. 

Circundando o parque, e conectando as praças, prevê-se uma trilha que poderá ser utilizada 

tanto para circulação quanto para manutenção e limpeza do canal. 

1.2. Partido Urbanístico Riacho da Rodoviária 

Também na área do Riacho da Rodoviária, o partido está baseado no objetivo em dar 

acesso ao riacho, a partir do que são conquistados novos espaços públicos cuja 

implantação, além de melhorar a qualidade ambiental e urbana do centro de Camaçari, 

deverão coibir que novas ocupações irregulares sejam feitas. 

Propõe-se ciclovia seguindo paralelamente ao curso d’água, cuja implantação estabelece e 

reforça fisicamente o limite de ocupação das margens do riacho. Entre a ciclovia e as vias 

de carros está a calçada, pensada de maneira a ampliar o espaço de circulação do pedestre 
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e dotá-lo de vegetação, equipamentos e mobiliário urbano que o torne mais adequado e 

aprazível. Deste modo, ao longo da calçada estão pergolados, bancos, quiosques comercial 

e de convivência, e espaço para prática de exercícios físicos. 

1.3. Projeto das praças e equipamentos  

As praças representam o espaço público por excelência, constituindo-se quando 

devidamente estruturadas no suporte da vida comunitária a céu aberto, espaço de lazer, 

encontro e socialização. 

Esta proposta visa ofertar espaços públicos qualificados para mudança positiva para a 

qualidade de vida da comunidade e do próprio exercício de cidadania. E no projeto de 

estruturação e urbanização dos espaços públicos ao longo do Riacho da Rodoviária e do 

Riacho da Lama Preta objetiva-se que estes, independentemente da escala, ofereçam a 

possibilidade de desempenhar satisfatoriamente funções típicas de uma praça pública.  

Os projetos das praças e espaços públicos atendem às exigências da Lei Federal n°. 

10.098/2000, do Decreto Federal n°. 5.296/2004 e da NBR 9050, normativa que rege a 

adaptação do espaço à acessibilidade universal, com a implantação de faixas elevadas, 

rampas e vagas acessíveis, além de calçadas e passeios com larguras adequadas e rotas 

acessíveis em piso tátil direcional e de alerta. O projeto propõe os blocos de concreto 

intertravados como tipo de pavimento predominante para as praças. 

Os equipamentos urbanos propostos ao longo da urbanização foram concebidos com 

materiais locais e tecnologias construtivas da região, pensando-se na melhor relação custo/ 

benefício e vislumbrando principalmente aspectos de manutenção futura dos mesmos, além 

de atender a todos os perfis de usuários. Sendo assim, os equipamentos propostos a serem 

implantados nos espaços de convivência criados ao longo dos riachos são: bancos, 

bicicletários, equipamentos de ginástica, pergolados, quiosques de convivência, quiosques 

comerciais, quadras poliesportivas, campo de futebol dentre outros que estruturem o espaço 

para a comunidade. 

Os bancos foram implantados nas praças e ao longo dos espaços públicos criados, em 

locais estratégicos, a fim de criar pequenos espaços de encontro e de convivência e 

deverão ser confeccionados com pranchões em madeira e suporte em eucalipto citriodora 

tratado em autoclave. 

Os quiosques comerciais e de convivência foram implantados com objetivo de dar suporte e 

dinâmica aos espaços públicos criados ao longo dos riachos, com área e estrutura 

adequadas que permitam funcionalidade e conforto aos seus usuários. Sob o aspecto social, 

está previsto inclusive o remanejamento de parte dos comerciantes retirados ao longo da 

urbanização para ocupação dos quiosques comerciais. Todos os modelos de quiosques 

foram concebidos em sistema modular, com estruturas e cobertura confeccionados em 

madeira de eucalipto tratados com verniz natural. 
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Os pergolados, equipamentos de ginástica e parques infantis foram concebidos em estrutura 

de eucalipto autoclavados, com sistema construtivo local e de fácil manutenção. 

Ao longo dos espaços públicos gerados, foram implantados áreas e equipamentos urbanos 

que promovessem a prática de esportes da comunidade contígua aos rios, posicionando-se 

estrategicamente sempre nas proximidades de maior concentração de população a exemplo 

da quadra poliesportiva e campo de futebol. 

Com isso, os equipamentos urbanos propostos ao longo da urbanização buscam contemplar 

e atender a todos os perfis de usuários do espaço público, assim como sua importância 

como elementos em potencial para reforçar a noção de pertencimento dos moradores com 

relação ao bairro. 
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2. PAVIMENTAÇÃO 

2.1. Introdução 

Para o Projeto de Pavimentação das Vias da Urbanização dos riachos da Rodoviária e da 

Lama Preta, dentre eles a Rua Paranapanema, Rua Canudos, Rua Bandeirantes e Av. Rio 

Camaçari, buscou-se dimensionar uma estrutura apoiada sobre a camada de 

terraplenagem, em condições de atender as características de trafegabilidade, previamente 

definidas, dentro de um horizonte de utilização pré-determinado. 

Foi adotado para o caso o revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente). 

2.2. Considerações Iniciais 

As vias projetadas apresentam largura de 7,00 metros. A largura dos passeios será no 

mínimo de 1,80m, sempre que possível, com faixa tátil e rampas, atendendo às normas de 

acessibilidade, visando uma circulação mais confortável e segura. 

Por se tratar de uma área já urbanizada e consolidada, o traçado horizontal das vias se 

limitou a seguir e respeitar o espaço disponível para gerar uma harmonia geométrica entre 

as ruas, com curvas suaves e raios mais confortáveis. 

2.3. Metodologia 

O dimensionamento do pavimento flexível foi realizado segundo o método de Projeto de 

Pavimentos Flexíveis de autoria do Engenheiro Murilo Lopes de Souza, DNIT, com o tráfego 

avaliado de acordo com parâmetros típicos locais. 

Com o volume de tráfego em cada via avaliado, associado ao índice de suporte 

característico do sub-leito, CBR, é definida a espessura teórica total necessária ao 

pavimento considerando um coeficiente estrutural igual a 1,0. 

Para o dimensionamento é necessário o conhecimento do CBR do sub-leito, bem como, a 

natureza e volume do tráfego que atuará na pista. Neste caso o tráfego proposto é do tipo 

TMP – Tráfego Meio Pesado, pois é previsto o tráfego de ônibus e/ou caminhões nas vias 

projetadas. 

O dimensionamento do pavimento calculado, de acordo com o método indicado, pressupõe 

a existência de uma drenagem adequada, conforme projeto de drenagem apresentado. 

2.4. Estudo do Sub-Leito 

Após análise dos resultados de ensaios executados pela PMC, em amostras coletadas “IN 

LOCO“, chegou-se ao valor de CBR do subleito de 4%. Caso durante a execução se 
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apresentem valores inferiores do CBR, deverá haver substituição de solo ou execução de 

camada adicional de reforço de subleito. Na ocorrência de segmentos com valores de CBR 

estatisticamente superiores, haverá redução das camadas de reforço e de sub-base.  

2.5. Materiais para Revestimento, Base, Sub-base e Reforço 

2.5.1. Revestimento 

O revestimento será em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Faixa “C“ DNIT, 

com espessura de 5,0 (cinco) centímetros e deverá ser executado conforme norma do 

DNER-ES-P 22-71, sobre imprimação executada conforme norma DNER-ES-P-14-71. 

2.5.2. Base 

O material empregado para a execução da base será solo-brita misturado em usina na faixa 

A ou B do DNIT com características físicas e mecânicas previstas pela norma do DNIT 

141/2010-ES. 

 CBR > 80% 

 IG = 0 

 Expansão  0,50% (medida com sobrecarga de 10 lbs) 

* Toda a metodologia, seleção e aplicação dos materiais para a pavimentação deverão 

seguir as normas do DNIT. 

2.5.3. Sub-base 

A sub-base será em solo arenoso de jazida comercial estabilizado granulometricamente que 

apresentem as características conforme norma DNIT 139/2010 – ES. 

 CBR > 20% 

 IG = 0 

 Expansão  1% (medida com sobre carga de 10 lbs) 

* Toda a metodologia, seleção e aplicação dos materiais para a pavimentação deverão 

seguir as normas do DNIT. 

2.5.4. Reforço do Subleito 

Deverá ser utilizado solo arenoso de jazida, empréstimo ou do local, compactado 

mecanicamente que apresentem as seguintes características mínimas estatísticas conforme 

norma DNIT 138/2010-ES. 
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 CBR ≥ 12% 

 IG deverá ser no máximo igual ao do subleito 

 Expansão  1% 

2.6. Detalhamento 

2.6.1. Generalidades 

O presente projeto de pavimentação abrange: (1) as vias principais, classificadas como 

coletoras secundárias ou segmentos de ligação; (2) os passeios dessas vias em blocos 

intertravados de concreto simples; (3) os ramos complementares das vias e as travessias 

projetadas sobre os riachos. 

 Pavimentos Asfálticos Existentes nas Ruas Principais 

O pavimento asfáltico existente nas ruas principais terá sua pista alargada onde necessário, 

inclusive para baias de estacionamento e interseções. 

Os pavimentos asfálticos existentes serão recapeados em CBUQ faixa C do DNIT. Adicionar 

filler cal para controlar fluência excessiva e esbordamento da capa nas faixas de ônibus. 

2.6.2. Solos e Condições de Contorno 

A área em projeto é constituída por segmentos da Rua Canudos, Rua dos Bandeirantes e 

Rua Paranapanema. Acompanhando, cerca de 615 metros de ciclovias com 3,00m de 

largura que poderá ser eventualmente utilizada para manutenção e limpeza do canal. 

2.6.3. Tráfego 

Adota-se um período de Projeto de 15 anos. 

No Método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNIT, adotou-se um N de 

5.106. Para as ciclovias, considera-se um tráfego leve a médio, mesmo que ainda com 

cargas de eixo pesadas de 8,2ton, com N de 103. 

2.6.4. Dimensionamento 

Para as verificações dos pavimentos novos, adotou-se o método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis do DNIT, de autoria do Engenheiro Murilo Lopes de Souza, que é 

baseado nos ensaios e estudos realizados na pista experimental do AASHO Road Test. Os 

ábacos do Método indicam, para os diversos tipos de solos de subleito caracterizados pelo 

valor do CBR, e para as cargas de eixo dos veículos consideradas em sua média 

equivalente ao longo dos anos de vida útil prevista ou desejada para os pavimentos, as 

espessuras necessárias de camadas de solos para base, sub-base, reforço e revestimento 
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flexível asfáltico ou outro equivalente. São considerados no quadro adiante os coeficientes 

de equivalência estrutural recomendados experimentalmente para os diversos casos. 

SEGMENTOS 

 

   CBR 

   N 

 

DEFINIÇÕES ABACO DNIT 

  Espessura Teórica 

  (B+R) necessária 

   R (Capa em CBUQ) 

   B (Solo brita 50%/50%) 

  SB necessária 

  Ref necessário (CBR>12) 

   VIAS 

 

            4 

         5.10
6 

 

 

               
72 

          27 

          5(10) 

          17 

          15 

   2 cam 15 

   CICLOVIA  

 

             4 

           10
3 

 

 

           39 

           25 

           3(6) 

           17 

           15 

            - 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3. PROJETO DE URBANIZAÇÃO - PRAÇAS 

3.1. Serviços preliminares 

 Ligação provisória de água 

Ligação provisória de água com hidrômetro 5m³/H (3/4”) conforme padrão da EMBASA. 

Deverá ser solicitada à concessionária local a ligação provisória de água obedecendo às 

normas fixadas pela mesma.  

 Ligação provisória de luz e força 

Ligação provisória de energia elétrica trifásica com disjuntores 40A em poste de madeira 6 a 

8m, conforme padrão da COELBA. 

Deverá ser solicitado à concessionária local, estudo e orçamento para implantação de 

ligação provisória de energia. Este pedido deverá ser acompanhado dos projetos da 

edificação e deverá conter informações sobre a potência instalada no canteiro. 

 Locação da obra  

A locação consistirá na marcação, no solo, dos elementos construtivos, que estão definidos 

em projeto. Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do 

terreno, assinalado o RN e marcados os pontos característicos através de aparelhos de 

precisão. 

Será exigido o máximo rigor na locação das estruturas dos passeios, bem como o perfeito 

nivelamento nas diversas cotas determinadas no projeto. 

Para locação planialtimétrica do passeio, seguir rigorosamente as coordenadas referenciais 

de todos os pontos notáveis, tendo como base o eixo longitudinal de acordo com indicações 

em projeto. 

 Placa de obra 

Este serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 

materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários à completa confecção e instalação da 

placa nos locais determinados pela Fiscalização, incluindo pintura de logomarcas e letreiros, 

dispositivos de fixação, montagem e posterior desmontagem e remoção dos mesmos. 

Placa da obra adesivada padrão CEF/PMC sobre chapa metálica. 
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3.2. Demolições e retiradas 

Consta neste serviço a mão-de-obra e equipamentos necessários completos na execução 

da demolição, envolvendo andaimes, estruturas auxiliares, transportes internos horizontais e 

verticais. 

Os serviços de demolições e remoções serão feitos dentro da perfeita técnica e de acordo 

com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho, tomando-se os devidos cuidados, 

de forma a se evitar danos a terceiros. 

 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto 

Antes de ser iniciada a demolição do passeio em cimentado, serão tomadas medidas 

adequadas de prevenção com relação às linhas de abastecimento de energia elétrica, água 

e canalizações de esgoto, visando a proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 

às edificações vizinhas.  

Deverão ser observadas as prescrições da NR18 e da NBR5682/77. O piso cimentado 

deverá ser retirado com a utilização de marteletes pneumáticos, de modo a não danificar a 

estrutura do conjunto. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

 Demolição de concreto armado/pavimentação asfáltica 

Deverão ser marcadas com giz, no piso, duas linhas paralelas com afastamento compatível 

com a área a ser demolida, utilizando-se o martelete pneumático para marcar e cortar o 

piso. A execução deste serviço será orientada por profissional habilitado, utilizando 

equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. A 

fresagem da pavimentação asfáltica existente, quando ocorrer, será de uma espessura 

média de 2cm devendo ser realizada por equipamento adequado tendo em vista a 

permanência de uma camada de asfalto de 3cm e à preservação da sub-base sob a mesma. 

 Demolição/remoção de pavimentação com paralelepípedos 

Deverão ser retirados os paralelepípedos utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios 

de segurança recomendados. Os paralelepípedos serão limpos, transportados e 

armazenados para utilização futura. 

 Demolição de sarjeta de concreto 

A sarjeta de concreto armado deverá ser demolida cuidadosamente com a utilização de 

ponteiros. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente 

retirado da obra como entulho. 

 Retirada de meio-fio em concreto e meio-fio de granito 

Deverão ser retiradas as guias pré-fabricadas de concreto e de granito existentes na área de 

intervenção da urbanização, utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de 
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segurança recomendados. As guias serão limpas, transportadas e armazenadas para 

possível utilização futura pela PMC. 

 Remanejamento de postes 

Deverão ser remanejados postes existentes, conforme projeto específico, sendo as 

operações executadas sobre a avaliação da concessionária local. Os postes retirados em 

condições impróprias de reuso não serão aproveitados, sendo devidamente substituídos. Os 

materiais a serem utilizados deverão atender as normas técnicas da concessionária local 

(COELBA). 

O remanejamento dos postes e das redes elétricas só será realizado após autorização e 

acompanhamento da COELBA, e a devida interrupção do fornecimento de energia no trecho 

em questão. 

 Remanejamento de adutoras 

Deverão ser demolidas e/ou remanejadas as adutoras e redes de distribuição de água, 

esgoto e drenagem, conforme avaliação e concordância das concessionárias locais. 

3.3. Movimento de terra  

Será executada conforme projeto e especificações próprios. Observando-se sempre o 

máximo cuidado com o entorno natural, minimizando os danos, de modo a evitar impactos 

negativos que venham a exigir investimentos para a posterior recuperação. 

Durante os trabalhos de preparo do terreno, a contratada providenciará a drenagem, desvio 

e/ ou canalização das águas pluviais, evitando, assim, que as mesmas venham a prejudicar 

as obras em andamento. 

 Escavação de valas / cortes 

As valas serão escavadas segundo as cotas indicadas no projeto, salvo eventuais 

modificações autorizadas pela Fiscalização. A extensão da abertura da vala deve observar 

às imposições do local de trabalho, tendo em vista à progressão contínua da construção. 

O material escavado deverá ser colocado, de preferência, em um dos lados da vala, com 

pelo menos 0,50m de afastamento das bordas, permitindo a circulação de ambos os lados 

da escavação.  

Todo o material escavado e não reaproveitável no reaterro das valas, deverá ser removido, 

de maneira a dar, logo que possível, melhores condições de circulação, sendo depositados 

em locais previamente determinados. 
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 Reaterro manual 

Os reaterros previstos no projeto para assentamento dos passeios, valas, etc. poderão ser 

executados, com materiais selecionados das escavações obrigatórias ou com materiais 

provenientes de jazidas.  

O material deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, raízes, etc., devendo ser espalhado 

em camadas sucessivas de:  

o 0,15m, se compactada manualmente;  

o 0,20m, se compactada através de compactadores tipo sapo mecânico, placa 

vibratória. 

 Remoção/retirada 

Todo o material, proveniente dos cortes, deverá ser transportado e lançado em áreas de 

bota-fora com DMT= 10km, cuja localização deverá será aprovada pela Fiscalização, após a 

devida obtenção de licenças ambiental e de funcionamento, que ficarão a cargo da 

Contratada. 

3.4. Serviços de pavimentação 

 Base de solo estabilizado granulometricamente 

Considerou-se nestas especificações como base de solo estabilizado granulometricamente 

os serviços a seguir:  

o aquisição, escavação, carga, transporte e descarga de solos; 

o fornecimento e espalhamento na área nas espessuras indicadas dos materiais 

para base; 

o gradeamento preliminar da superfície; 

o compactação na umidade ótima; 

o acabamento definitivo da superfície; 

o ensaios tecnológicos e manutenção das camadas. 

 Execução 

O espalhamento do solo para base se fará manualmente numa espessura de camada nunca 

superior a 20cm após compactação. 

A compactação deverá ter início, quando o teor de umidade ótima for uniforme em toda a 

espessura de camada. 
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Após a conclusão da base, só serão toleradas cotas iguais ou inferiores as estabelecidas 

para cada ponto e largura de plataformas relativas aos eixos, maiores ou iguais às 

projetadas. 

A pavimentação das pistas será executada conforme projeto de pavimentação. 

 De Urbanização 

A locação do meio fio será procedida com a utilização de instrumentos topográficos, 

obedecendo-se fielmente aos alinhamentos e cortes previstos no projeto, devendo ficar 

registrada em banqueta de madeira, no entorno da obra. 

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto ou determinados pela 

Fiscalização, fixando-se previamente o RN Geral, o qual deverá permanecer intacto até a 

conclusão da obra. 

Após proceder à locação planialtimétrica da obra, a Contratada fará a competente 

comunicação à Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 

oportunas. 

 Passeio e rampas 

o Lastro de concreto para piso 

Após o perfeito nivelamento e compactação da base e da colocação das canalizações que 

passarem sob o piso, o lastro de concreto poderá ser lançado. O concreto será executado 

manualmente com traço 1:3:6, seu lançamento será feito após a colocação das juntas de 

dilatação, que poderão ser em ripas de madeira ou tiras de PVC. 

O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, com espalhamento executado 

pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, 

previamente executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. 

O acabamento da superfície do lastro será o obtido pela passagem das réguas.  

o Rampas em concreto 

Rampa em concreto (atendendo à lei 10.098/00 e NBR-9050), com acabamento sarrafeado 

e antiderrapante, fck=25MPa, com espessura de 7cm, e placa de piso tátil, conforme detalhe 

em projeto. A declividade das rampas confeccionadas, conforme norma, deverá ter 

declividade máxima de 8%. 

Serão montadas formas com tiras de madeira ou de chapas compensada com espessura de 

10cm, fixadas ao solo através de piquete, formando quadros de maneira a resultarem em 

“juntas secas” retilíneas.  

Para junta técnica, fixar sobre a regularização os perfis de PVC 3 x 27mm, cor preto, com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 
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Os quadros deverão ter dimensão em torno de 1,20 x 1,20m, e serão numerados em forma 

seqüencial visando-se a concretagem.  

O lançamento do concreto deverá ser realizado em quadros alternados, concretando os de 

números ímpares. O adensamento do concreto será feito com a utilização de soquete 

manual ou placa vibratória. Após o adensamento, o concreto deverá ser sarrafeado com 

régua de alumínio, utilizando-se as formas como “mestras”. 

A desforma acontecerá com 24horas após a concretagem, então serão concretados os 

quadros de números pares, formando entre eles “juntas frias” que permitem os movimentos 

de dilatação e retração do concreto. 

A cura do concreto deverá ser feita com lona plástica ou com a colocação de uma camada 

de areia de 03 (três) centímetros, que será mantida molhada por irrigação periódica durante 

04 (quatro) dias. 

Os tampões de PV, tampas de caixas de inspeção, passagem e outros componentes 

aparentes de drenagem e de iluminação pública serão locados e deverão estar 

perfeitamente alinhados e enquadrados na geometria e paginação dos pisos projetados. 

Deverão ser executados testes das texturas de acabamento especificadas, para aprovação 

da Fiscalização. 

Nas laterais da pavimentação, conforme indicações do projeto serão implantadas guias de 

confinamento, executadas com peças de meio-fio em concreto pré-moldados, dos tipos 

Econômico e DNIT. 

o Passeio em bloco intertravado 

Nos passeios e nas praças serão utilizados piso em bloco de concreto intertravado, tipo 

tijolinho, nas dimensões de 10x20x6cm (largura x comprimento x espessura) assim como 

deverão atender as normas NBR 9780, 9781 e 15.953/2011. As peças deverão ter 

afastadores a fim de garantir uniformidade na junta do assentamento. 

Os blocos deverão ser confeccionados com resistência mínima de fck>35 Mpa. 

A execução do passeio em intertravado seguirá às seguintes etapas: 

O assentamento só poderá ser executado após a construção da contenção lateral através 

da implantação do meio fio de concreto ou outros elementos de travamento. 

O solo natural será escavado, preparado e compactado para a colocação da camada de 

regularização em arenoso compactado mecanicamente, na espessura de 15cm.  

Será colocado colchão de areia média e seca, na espessura de 5cm, para o assentamento 

dos blocos intertravados, que deverá ser feito manualmente e assentado com o auxílio de 

martelo de borracha. A camada de areia a ser utilizada deverá ser homogênea e peneirada, 

sem impurezas e/ou pedriscos. 
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Os blocos serão assentados em formato tipo dama, dois a dois, paralelo ao meio fio de 

concreto das vias, a fim de minimizar cortes nos blocos, e a junta será preenchida com areia 

fina espalhada sobre a superfície do piso após o assentamento. 

Por fim, será executado a compactação do passeio através de placa vibratória passando no 

mínimo duas vezes, sobre a superfície, a fim de dar uniformidade e homogeneidade no piso, 

eliminar irregularidades e dar compactação ao piso do passeio. 

Os tampões de PV, tampas de caixas de inspeção, caixas de passagem e outros 

componentes aparentes de drenagem e da iluminação pública serão locados e deverão 

estar perfeitamente alinhados e enquadrados na geometria e paginação dos pisos 

projetados. 

o Piso tátil 

As placas devem ser do tipo direcional e do tipo alerta, atendendo aos padrões e medidas 

definidos pela NBR 9050 e conforme detalhes fornecidos. 

o Fornecimento e assentamento de meio-fio (guias de jardins) 

O meio-fio será de concreto pré-moldado padrão Econômico, nas dimensões de 8x30x100 

(espessura x altura x comprimento), assentado sobre berço de concreto. 

O assentamento deverá ser feito atendendo rigorosamente ao “greide” e ao alinhamento 

definido pelo projeto e somente serão assentados após conclusão das obras subterrâneas 

de drenagem adjacentes a critério da Fiscalização. 

O rejuntamento dos meios-fios será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 

1:4 (cimento, areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da 

junta com relação às faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas não deverá 

ultrapassar 1,5cm. 

Para estabilização e suporte do meio-fio será utilizado em cada junta, e na parte superior um 

reforço em concreto no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita) disposto em forma 

piramidal, iniciando-se a 5cm da parte superior seguindo até o nível da base. 

Deverá ser previsto um consumo médio de 3 decímetros cúbicos por meio-fio.  

O meio-fio ou guia de concreto será utilizado entre as áreas verdes (canteiros e jardins) e o 

piso do passeio em blocos de intertravado, estando o meio-fio assentado na mesma altura 

do piso acabado. Em relação ao jardim estará cerca de 5cm mais alto, conforme detalhe. 

o Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo DNIT 

O meio-fio a ser implantado ao longo das vias será de concreto pré-moldado padrão DNIT, 

nas dimensões de 12x15x30x100 (espessura x altura x comprimento), assentados sobre 

berço de concreto. 
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O assentamento deverá ser feito atendendo rigorosamente ao “greide” e ao alinhamento 

definido pelo projeto e somente serão assentados após conclusão das obras subterrâneas 

de drenagem e de iluminação adjacentes a critério da Fiscalização. 

O rejuntamento dos meios-fios será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 

1:4 (cimento, areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da 

junta com relação às faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas não deverá 

ultrapassar 1,5cm. 

Para estabilização e suporte do meio-fio será utilizado em cada junta, e na parte superior um 

reforço em concreto no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita) disposto em forma 

piramidal, iniciando-se a 5cm da parte superior seguindo até o nível da base. 

Deverá ser previsto um consumo médio de 3 decímetros cúbicos por meio-fio.  

O meio-fio de concreto padrão DNIT, definirão as caixas de vias a serem implantadas, 

sendo utilizadas entre as vias de asfalto/estacionamentos e o piso do passeio em 

intertravado, estando o meio-fio assentado na mesma altura do piso de intertravado 

acabado, conforme detalhe. 

Os meio-fios serão assentados de tal forma que a parte exposta, após a pavimentação, seja 

aproximadamente 18cm (o espelho), voltado para a via e/ou estacionamento. A medição dos 

meio-fios será feita pelo seu comprimento linear determinado em metro de acordo com o 

projeto. 

Os meio-fios serão em concreto pré-moldados, com a seguinte caracterização da execução 

dos serviços: 

- abertura de vala conforme alinhamento, perfil e dimensões do projeto; 

- regularização e apiloamento de fundo de vala; 

- base de concreto 13,5 MPa e 10cm de espessura; 

- assentamento das peças alinhadas sobre leito de concreto; 

- rejuntamento dos meio-fios com argamassa de cimento e areia, traço 1:4; 

- a junta máxima entre as peças será de 15mm; 

- preenchimento das valas com o próprio material escavado; 

- para curvas com raios reduzidos, deverão ser fabricadas peças menores com dimensões 

compatíveis, de forma a obter-se um acabamento harmonioso. 

o Faixa elevada de pedestres 

Faixas de travessia de pedestre elevada de concreto moldado "in loco" (com resistência 

mínima de 30 MPa) com h=18cm e armadura em tela Telcon Q-61 FIO com diâmetro de 
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4,2mm e trama de 100 x 100mm) com resistência de 0,97kg/m², sobre base de solo brita 

compactado com altura de 15cm com drenagem feita por tubo de PVC 100mm (conforme 

detalhe). 

o Vias de Asfalto 

Pavimentação das vias e do estacionamento ao longo das vias em concreto asfáltico 

usinado a quente (CBUQ) e distribuído por vibro-acabadora, concebido através dos 

processos de regularização e compactação de sub-leito, camada de arenoso compactado e 

imprimação (conforme projeto de pavimentação). 

o Ciclovia 

Pavimentação da ciclovia em concreto armado com pigmentação vermelha a 3% com 

espessura de 7cm, com juntas de dilatação em juntas de PVC, sobre lastro de concreto 

espessura 10cm, concebido através dos processos de regularização e compactação de  

sub-leito, camada de arenoso compactado e imprimação.  

É opcional a critério da Fiscalização e da Contratante, sobre o uso de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ), com pigmentação vermelha, e distribuído por vibro-acabadora, 

espessura de 3cm, concebido através dos processos de regularização e compactação de 

sub-leito, camada de arenoso compactado e imprimação. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica a ser aplicado na 

ciclovia para demarcação das faixas e outros elementos componentes. 

3.5. Paisagismo 

 Grama 

Será utilizada grama esmeralda em mudas para aplicação em áreas de encostas e áreas 

verdes, e grama esmeralda em placas para utilização em jardins. As placas de grama, tipo 

esmeralda, deverão ser colocadas justapostas e comprimidas em seguida. Após será 

aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a preencher eventuais vazios entre as 

placas, e se proceder à irrigação inicial. Cuidados iniciais deverão ser tomados nos taludes 

previstos para que se obtenha a fixação por enraizamento. 

 Plantio de árvores  

Fornecimento e plantio de árvores nativas da região, em mudas e em árvores de porte 

médio, incluindo adubação e terra vegetal a serem implantadas nas áreas verdes criadas. É 

opcional a aplicação de árvores frutíferas provenientes da região que devem ser utilizados 

em locais estratégicos de forma a promover a socialização da comunidade, assim como 

ficarem distantes de estacionamentos. 
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4. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS 

4.1. Mobiliário 

 Banco de madeira 

Banco de madeira em estrutura de eucalipto autoclavado tratado com assento em 

pranchões de madeira, conforme detalhamento. 

 Mesa pré-moldada 

Mesa de concreto pré-moldada com bancos padrão Desal, assentados em fundação de 

concreto magro. 

 Guarda-corpo 

Guarda-corpo em madeira de reflorestamento eucalipto tratado em sistema de autoclave, 

conforme projeto específico. 

 Lixeiras plásticas 

Deverão ser instaladas lixeiras em fibra de vidro com capacidade de 50 litros em postes de 

iluminação. 

 Bicicletário 

Estrutura concebida para o estacionamento / parada de bicicletas confeccionado em tubos 

de aço galvanizado Ø2” fixado em barra chata 1/16”. A estrutura deverá ser parafusada em 

base de concreto moldado "in loco", fck de 15 MPa. 

4.2. Equipamentos urbanos 

4.2.1. Parque infantil 

 Caixa de areia 

Camada de areia lavada média e fina, homogêneo, peneirada e isenta de impurezas com 

espessura de 10cm assentada sobre camada de arenoso compactado (espessura de 15cm) 

sobre solo natural, delimitado por guias de concreto. 

É opcional o uso de camada de brita tipo 0 com espessura de 5cm, assentado sobre 

camada regularizada e compactada de arenoso. 

 Brinquedos 

Gangorra, escorregadeira e balanço em estrutura de eucalipto com tratamento químico em 

sistema Autoclave, garantindo proteção contra fungos, cupins e apodrecimento, incluindo 
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ferragens em aço galvanizado. Os equipamentos do parque infantil serão assentados em 

fundação de concreto simples (fck>15 MPa) moldados “in loco”. 

4.2.2. Equipamentos de ginástica 

 Equipamentos de ginástica – tipo 1 

Conjunto de equipamentos de ginástica com barras horizontais e paralelas confeccionados 

em estrutura de madeira de reflorestamento (eucalipto) e tubos de aço inoxidável. Além de 

pranchas horizontais, de 20º e de 30° em pranchões de madeira de lei sobre bases em 

concreto aparente e revestimento em tijolinho aparente (conforme projeto). 

Os equipamentos de ginástica serão assentadas em camada de areia lavada média e fina, 

homogêneo, peneirada e isenta de impurezas com espessura de 10cm assentada sobre 

camada de arenoso compactado (espessura de 15cm) sobre solo natural, delimitado por 

guias de concreto. 

Os equipamentos serão fixados em fundação de concreto moldado “in loco”, com         

fck>15 MPa. 

4.2.3. Quadra poliesportiva 

 Serviços preliminares 

Regularização e compactação de sub-leito do terreno para a implantação do piso da quadra 

poliesportiva; 

Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 10,0 km, resultado do entulho 

gerado pela obra, a local apropriado. 

 Infraestrutura 

Escavação manual de valas em material de 1ª categoria com profundidade de 50cm, para 

execução da fundação da mureta do alambrado. 

Fôrmas com tábuas de madeira para a fundação da mureta do alambrado, incluindo 

montagem e desmontagem e reaproveitamento de até 5 vezes; 

Fundação da mureta do alambrado em lastro de concreto com espessura de 10cm e largura 

de 40cm e traço de 1:3:5, com resistência de fck>15 Mpa. 

 Piso 

A execução do piso da quadra seguirá as seguintes etapas: 

Escavação manual do solo em material de 1ª categoria com profundidade de até 25cm, para 

implantação das camadas de pisos da quadra; 
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Camada de arenoso compactado mecanicamente com espessura de 12cm assentado sobre 

o terreno natural compactado; 

Lastro de pedra britada, graduada apiloado manualmente, conforme projeto, assentado 

sobre camada de arenoso compactado (espessura de 8cm).  

Piso da quadra poliesportiva em concreto armado com fck >20 MPa, espessura de 12cm, 

com tela de aço CA-60 soldada – trama 150 x 150mm, D=4,2mm, com barra de 

transferência, devidamente nivelado permitindo a prática das atividades a que se destina 

(conforme detalhe). 

Demarcação da quadra poliesportiva com tinta acrílica própria para pisos seguindo as 

marcações e cores de cada esporte (conforme projeto).  

 Alambrado 

Alambrado com montantes em tubo de aço galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), tubo  

horizontal de 1 ½ " e tela de fio tipo BWG no 12 revestido em PVC malha 2 ½ ". 

Será realizado escavação manual do solo existente para a execução da fundação. A 

fundação dos montantes será executado em concreto moldado “in loco” e resistência de 

fck=15 Mpa e altura de 1,30m (sendo 90cm abaixo do solo). Os tubos em aço galvanizado 

da estrutura do alambrado receberão acabamento com fundo Primer anticorrosivo (uma 

demão), Zarcão aplicado à trincha e pintura em esmalte sintético fosco (duas demãos) 

aplicado à trincha, na cor verde musgo. 

Barra de travejamento em tubo de aço galvanizado de 1 ½” com pintura em esmalte 

sintético (duas demãos), inclusive aplicação de galvite, sendo instalado apenas no trecho do 

alambrado ao fundo do gol, conforme detalhe apresentado.  

 Equipamentos 

Poste para voleibol em tubos metálicos de 3” de diâmetro, contendo roldanas e catracas 

com travas que possibilitem a armação de redes para jogos de equipes masculina e 

feminina nas medidas indicadas, devendo ser removíveis, colocadas em estrutura 

previamente chumbada ao piso. Rede oficial em nylon fio 2 e com 3 faixas. 

Tabelas para basquetebol em chapa de compensado naval, de 30mm de espessura, sobre 

caixilho metálico, com dispositivos de regulagem de altura, inclinação e deslocamento 

lateral, fixado em poste em tubo galvanizado de 4" pintado. As tabelas de basquetebol 

devem ser compostas de aros e cestas, atendendo as normas esportivas.  

Poste para fixação das tabelas de basquete em tubo galvanizado de 4" pintado “chumbados” 

em fundação de concreto moldada "in loco" com fck de 30 MPa. 

Trave oficial para futebol de salão em tubos metálicos de 3” de diâmetro, removíveis, 

colocadas em estrutura previamente chumbada, com garras para fixação da rede, ambos 

fixados em fundação de concreto moldado “in loco”, conforme detalhe específico. Os tubos 
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em aço galvanizado receberão acabamento com fundo Primer anticorrosivo (uma demão), 

Zarcão aplicado à trincha e pintura em esmalte sintético fosco (duas demãos) aplicado à 

trincha, na cor branca. Fixados à trave através das garras será implantado rede de nylon em 

fio de seda nº 36, malha 10. 

4.3. Quiosque de convivência  

Quiosques confeccionados em estrutura de eucalipto autoclavado com cobertura em telha 

de madeira, conforme detalhe específico. 

Os quiosques de convivência seguem sistema construtivo modular com padronização das 

peças com pequenas diferenças entre seus módulos. 

4.3.1. Serviços preliminares 

 Locação de Obra - Edificação 

Execução da locação de todos os elementos necessários à implantação da edificação. A 

locação será realizada mediante a construção de um gabarito contínuo de madeira formado 

por guias de tábuas 6”x1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente 

pregadas niveladas em barrotes de 3”x3”, a uma altura mínima de 60cm estando os barrotes 

fincados fortemente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1m 

entre si.  

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância 

suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a 

movimentação de pessoal e de equipamentos.  

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de 

topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas 

(fundações, pilares, cintas, etc.) Cada eixo será marcado e numerado à tinta em, pelo 

menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, 

pelo sistema de par ordenado.  

Para cada ponto deverão ser utilizados três pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase 

na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 ½” cravados 

até a metade.  

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos 

correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos 

do gabarito.  

Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido n.º 18, de 

maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na inserção desses 

fios de arame, com a utilização de prumo de centro, será determinado o ponto desejado, 

cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira.  
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4.3.2. Fundação do quiosque 

 Escavação manual de vala em solo 

Antes de iniciar a escavação, deverá ser feita uma pesquisa das interferências existentes no 

trecho a ser escavado, para que não haja nenhuma danificação a qualquer tipo de 

infraestrutura que se encontre na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.  

A escavação do solo e a retirada do material serão executadas manualmente. A locação, 

profundidade e declividade da escavação deverão seguir os critérios do projeto das 

fundações. A execução da escavação deverá obedecer aos critérios de segurança 

recomendados. Ao atingir a cota de projeto, o fundo da escavação deverá ser regularizado e 

limpo.  

 Material proveniente da escavação 

Caso o material seja considerado apropriado para utilização no reaterro, que será, a 

princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade 

escavada, medida a partir da borda do talude.  

 Carga e Transporte de Entulho 

Execução de bota-fora em caminhão basculante com carga manual até 10,0 km de 

distância. O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído e não deverá passar do limite da capacidade, para que não ocorra derramamento 

pelas bordas durante o transporte. O local de descarga será indicado pela Fiscalização. 

 Fundação  

Fundação de concreto armado moldado “in loco” fck > 20 MPa, tipo radier, lançado na 

projeção da edificação com espessura de 20cm.  

4.3.3. Supraestrutura 

 Pilares, vigas e montantes  

Os pilares e vigas serão executados em peças de eucalipto, com diâmetro de 20cm e 12cm 

respectivamente, tratados em sistema de autoclave, conforme projeto específico. 

4.3.4. Revestimento de piso do quiosque 

 Contrapiso interno sobre laje 

Será empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com impermeabilizante, 

espessura 2,5cm deverá ser adequadamente impermeabilizado e nivelado respeitando 

qualquer inclinação preestabelecida em projeto.  
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A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, embutimentos e 

fixação de tubos, conforme projetos hidrossanitário e elétrico. 

 Piso  

Piso industrial de alta resistência cinza com espessura de 8mm e junta plástica de 4mm com 

regularização de base e sem polimento. 

Execução de revestimento de piso de alta resistência em cimento e areia no traço 1:3, 

utilizando grãos de alta resistência. 

As juntas deverão ser no máximo igual a 8mm de espessura e, formarão uma malha de   

100 x 100cm. 

Não deverá ser adicionado, nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, 

cimento ou caulin. 

A base deverá estar nivelada, desempenada, curada ou endurecida e, sobre a base de 

regularização serão colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou 

outro material compatível, formando quadrados. 

Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-a e desempenando com 

desempenadeira de aço. A superfície terá o acabamento desempenado e no 8.º dia poderá 

ser feito o polimento mecanizado por empresa especializada. 

4.3.5. Pintura 

 Acabamento / tratamento em superfície de madeira 

As superfícies de madeira (pilares e estrutura da cobertura) submetidas ao acabamento de 

verniz não devem estar sujeitas ao tempo e as peças devem ser protegidas logo após a sua 

colocação para não serem manchadas com outros materiais utilizados na obra. 

Acabamento da madeira em “STEIN” incolor, três demãos, a pistola. Para a aplicação do 

verniz deve-se verificar as condições de madeira que, por sua vez, deve estar seca, isenta 

de óleo, graxa, sujeira, resinas, resíduos de serragem e outros contaminantes. O preparo da 

superfície deve ser feito de acordo com as condições encontradas: remove-se a resina 

exsudada, se a madeira é resinosa, com duas demãos de 20 a 25gr. de goma laca 

dissolvida em 100ml de álcool etílico, lixa-se a superfície no sentido das fibras e remove-se 

o pó por escovamento e/ou pano embebido em aguarrás.  

Aplica-se uma demão de selador para madeira, diluído conforme recomendações do 

fabricante e, depois de seco, lixa-se levemente a superfície, eliminando o pó. Faz-se a 

calafetagem dos furos existentes. Então, deve-se aplicar a primeira demão de verniz diluído 

conforme orientação do fabricante, espera-se 12 a 24 horas e lixa-se levemente, eliminando-

se o pó. Aplica-se a segunda demão e depois a terceira. O acabamento final deve ser 

uniforme, regular, sem falhas ou imperfeições. 
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É opcional, a critério da Fiscalização à época da obra, o acabamento com óleo de linhaça, 

aplicado em três demãos. Para peças expostas à intempérie, cujas superfícies estejam em 

contato direto do usuário, sendo o acabamento aplicado em seis demãos, com intervalo de 

tempo mínimo para secagem entre demãos de 24h. 

4.3.6. Cobertura 

 Cobertura telha de madeira 

Telha em madeira tipo pinus com tratamento em sistema de autoclave.  

 Estrutura de madeira 

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da 

cobertura. O madeiramento será em madeira de lei ou equivalente. O projeto de telhamento 

obedecerá à NBR 6120 (NB 5) e NBR 6123 (NB 599).  

Toda a estrutura receberá tratamento com produto à base de resina sintética, 

pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, 

de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. 

A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeira, terças, caibros, ripas e 

respectivas peças de apoio, sendo todas elas em toras de eucalipto, nas dimensões 

previstas em projeto. As ripas serão em madeira de lei aparelhada. A inclinação da 

cobertura do quiosque será de 35%.  

Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 

permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os 

apoios, sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e 

rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços 

de chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as 

emendas de linhas levarão talos de chapa ou braçadeiras com parafusos. 

4.3.7. Banco de madeira  

Banco com pranchões de madeira de lei confeccionado em peças de 3,5 x 9,0cm, com 

largura de 45cm, fixados sobre viga de 6,0 x 12,0cm. O banco será fixado à estrutura de 

pilares e apoios de toras de eucalipto de diâmetro 20cm, conforme detalhe em projeto.  
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4.4. Quiosque comercial  

4.4.1. Serviços preliminares 

 Locação de obra - Edificação 

Execução da locação de todos os elementos necessários à implantação da edificação. A 

locação será realizada mediante a construção de um gabarito contínuo de madeira formado 

por guias de tábuas 6”x1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente 

pregadas niveladas em barrotes de 3”x3”, a uma altura mínima de 60cm estando os barrotes 

fincados fortemente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1m 

entre si.  

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância 

suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a 

movimentação de pessoal e de equipamentos.  

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de 

topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas 

(fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será marcado e numerado à tinta em, pelo 

menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, 

pelo sistema de par ordenado.  

Para cada ponto deverão ser utilizados três pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase 

na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 ½” cravados 

até a metade.  

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos 

correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos 

do gabarito.  

Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido n º 18, de 

maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na inserção desses 

fios de arame, com a utilização de prumo de centro, será determinado o ponto desejado, 

cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira.  

4.4.2. Fundação do quiosque comercial 

 Escavação manual de vala em solo 

Antes de iniciar a escavação, deverá ser feita uma pesquisa das interferências existentes no 

trecho a ser escavado, para que não haja nenhuma danificação a qualquer tipo de 

infraestrutura que se encontre na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.  

A escavação do solo e a retirada do material serão executadas manualmente. A locação, 

profundidade e declividade da escavação deverão seguir os critérios do projeto das 

fundações. A execução da escavação deverá obedecer aos critérios de segurança 
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recomendados. Ao atingir a cota de projeto, o fundo da escavação deverá ser regularizado e 

limpo.  

 Material proveniente da escavação 

Caso o material seja considerado apropriado para utilização no reaterro, que será, a 

princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade 

escavada, medida a partir da borda do talude.  

 Carga e transporte de entulho 

Execução de bota-fora em caminhão basculante com carga manual até 10,0 km de 

distância. O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído e não deverá passar do limite da capacidade, para que não ocorra derramamento 

pelas bordas durante o transporte. O local de descarga será indicado pela Fiscalização. 

 Fundação  

Fundação de concreto armado moldado “in loco” fck > 20 MPa, tipo radier, lançado na 

projeção da edificação com espessura de 20cm.  

4.4.3.  Supraestrutura 

 Pilares, vigas e montantes  

Os pilares e vigas serão executados em peças de eucalipto, com diâmetro de 20cm e 12cm 

respectivamente, tratados em sistema de autoclave, conforme projeto específico. 

4.4.4. Revestimento de piso do quiosque 

 Contrapiso interno sobre laje 

Será empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com impermeabilizante, 

espessura 2,5cm deverá ser adequadamente impermeabilizado e nivelado respeitando 

qualquer inclinação preestabelecida em projeto.  

A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes, embutimentos e 

fixação de tubos, conforme projetos hidrossanitário e elétrico. 

 Piso 

Piso industrial de alta resistência cinza com espessura de 8mm e junta plástica de 4mm com 

regularização de base e sem polimento. 

Execução de revestimento de piso de alta resistência em cimento e areia no traço 1:3, 

utilizando grãos de alta resistência. 
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As juntas deverão ser no máximo igual a 8mm de espessura e, formarão uma malha de   

100 x 100cm. 

Não deverá ser adicionado, nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, 

cimento ou caulin. 

A base deverá estar nivelada, desempenada, curada ou endurecida e, sobre a base de 

regularização serão colocadas as juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou 

outro material compatível, formando quadrados. 

Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-a e desempenando com 

desempenadeira de aço. A superfície terá o acabamento desempenado e no 8.º dia poderá 

ser feito o polimento mecanizado por empresa especializada. 

4.4.5. Paredes 

 Alvenaria de bloco cerâmico 

A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações da NBR 8545 da ABNT e 

nas dimensões e nos alinhamentos indicados no projeto executivo. 

Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar 

o peso dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Adições poderão ser 

utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na 

fabricação da argamassa e com o tijolo.  

Os blocos deverão atender às condições especificadas na NBR 7170 da ABNT. Para o 

assentamento os blocos deverão estar umedecidos, de modo a evitar a absorção da água 

da argamassa e não prejudicar a sua aderência. 

Deverá ser empregado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. As 

juntas entre os blocos deverão estar completamente cheias, com espessura de 10mm. As 

juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a 

amarração dos blocos. No caso de assentamento dos blocos com juntas verticais contínuas 

(juntas a prumo), será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situada na argamassa 

de assentamento, distanciada cerca de 60mm na altura. 

 Vedação em madeira tratada 

Painéis em réguas de eucalipto 10 x 3cm de encaixo tipo macho-fêmea. Deverão ser 

verificados o alinhamento e o nivelamento dos sarrafos. As tábuas deverão ser fixadas nos 

barrotes, deverão estar niveladas, alinhadas, encaixadas umas nas outras e pregadas, em 

esquadro, nos barrotes. 
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4.4.6. Revestimento de paredes 

 Chapisco 

O chapisco é uma camada de argamassa constituída de cimento e areia, possuindo baixa 

consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de 

revestimento e, com traço de 1:3. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, 

predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3mm. O chapisco deverá 

apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e 

descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. 

Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as 

condições de aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material 

da base. 

As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, 

fixadas pela especificação da norma brasileira. 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente molhada. A 

aplicação do chapisco deverá ser realizada continuamente sobre toda área da base, que se 

pretende revestir. 

 Emboço 

A argamassa de emboço paulista deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao 

processo de aplicação (manual ou mecânica), no traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), com 

espessura de 20mm. 

A base que receberá o emboço deverá estar irregular. Caso apresente irregularidades 

superficiais superiores a 10mm, como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de 

argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparados antes de 

iniciar o revestimento. 

Os rasgos, efetuados para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela 

colocação de tela metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. 
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O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir 

textura e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação manual ou no processo 

mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá corresponder à finalidade de 

aplicação. 

O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, 

obedecidos os prazos mínimos:  

o 24 horas, após a aplicação do chapisco; 

o 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das 

alvenarias cerâmicas e  de blocos de concreto para início dos serviços de 

revestimento, excluindo o chapisco; 

o 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja 

a camada única. 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de 

forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a 

ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de 

material cerâmico, usando-se para tanto argamassa idêntica a que será empregada no 

revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento deverá ser feito o preenchimento de faixas entre 

as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou 

mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a 

vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou 

através de processo mecânico, até preencher a área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as 

depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de argamassa nos 

pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e 

homogênea. 

 Reboco 

Execução de revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4:5. O 

procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. 

O reboco deverá aderir bem ao emboço e, preferencialmente, ter resistência inferior a este. 

Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação do 

material ou no processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão 

estar de acordo com a decoração especificada. 
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O reboco deverá ser iniciado somente 7 dias após a conclusão do emboço. 

A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5mm. O plano de revestimento 

será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal, que a distância 

entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, a ser utilizada. Nesses 

pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, 

usando-se para tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre 

as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou 

mestras. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e 

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, deverão ser 

preenchidas as depressões, mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 

necessários, repetindo-se a operação, até conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

O acabamento final deverá ser executado de acordo com o tipo de textura desejado. 

4.4.7. Esquadrias 

 Portas 

Fornecimento e assentamento de porta de madeira maciça, tipo mexicana, completa, 

inclusive ferragens 60 x 210cm, no acesso ao sanitário.  

Fornecimento e assentamento de porta de madeira maciça, tipo mexicana, completa, 

inclusive ferragens 80 x210cm, no acesso ao quiosque.  

Fornecimento e assentamento de porta de madeira maciça, tipo mexicana, completa, 2 

folhas de abrir, inclusive ferragens 120 x 210cm, para acesso ao depósito (gás e lixo). 

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em 

seguida, verificar a dimensão do rebaixo observando se está de acordo com os detalhes 

específicos do projeto. 

Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com 

sarrafos e seladas, e o nível do piso deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria 

deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. 

o Montagem 

Todos os montantes e quadros serão colados e deverão ser montados com sistema de 

encaixes tipo espiga ou cavilha.  

Todos os batentes serão fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas 

cabeças rebaixadas e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos 

batentes, a ser fornecido pelo fabricante das esquadrias.  
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 Janela tipo camarão 

Fornecimento e assentamento de esquadrias do balcão, tipo camarão, em madeira de lei, 

nas dimensões, conforme projeto. 

Deverão ser observados o nível e o prumo das esquadrias. Após a colocação da esquadria, 

os chumbadores deverão ser presos com argamassa mista de cimento e areia. 

o Montagem 

Todos os montantes e quadros serão colados e deverão ser montados com sistema de 

encaixes tipo espiga ou cavilha.  

Todos os batentes serão fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas 

cabeças rebaixadas e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos 

batentes, a ser fornecido pelo fabricante das esquadrias.  

 Janela basculante de madeira 

Fornecimento e assentamento de janela, tipo basculante com vidro, em madeira de lei, nas 

dimensões de 50 x 30cm, conforme projeto. 

Deverão ser observado o nível e o prumo das esquadrias. Após a colocação da esquadria, 

os chumbadores deverão ser presos com argamassa mista de cimento e areia. 

o Montagem 

Todos os montantes e quadros serão colados e deverão ser montados com sistema de 

encaixes tipo espiga ou cavilha.  

Todos os batentes serão fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas 

cabeças rebaixadas e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos 

batentes, a ser fornecido pelo fabricante das esquadrias.  

o Colocação do vidro 

Será utilizado vidro miniboreal, com espessura de 4mm, nas dimensões previstas em 

projeto. As esquadrias de madeira possuirão baguetes de madeira para a fixação dos vidros. 

Os baguetes terão seção quadrada de 0,5 a 2,0cm e serão fornecidos pré-montados com 

pregos sem cabeça. 

Durante a colocação dos vidros, excessos de folga deverão ser reduzidos com massa de 

vidraceiro, antes da colocação dos baguetes.  

 Soleira 

As soleiras serão executadas em granito tipo andorinha (cinza), com espessura de 2,0cm, 

largura igual à da parede, para paredes internas entre pisos de mesmo nível. Entre pisos 

com desnível sua largura será acrescida de 2,5cm na direção do piso mais baixo. O 
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comprimento corresponderá ao vão livre da porta acrescido das espessuras da aduela 

(caixão). 

4.4.8. Pintura 

 Emassamento e lixamento 

Emassamento em massa acrílica em duas demãos. 

O serviço deverá ser realizado sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, 

sabão ou mofo, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de 

alvenaria. 

Deverá ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em 

camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de 3 horas, a 

superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se 

aplicar a 2ª demão corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o 

lixamento final. 

 Pintura com tinta texturizada acrílica 

Revestimento texturado acrílico de alta camada na cor areia, aplicado sobre selador acrílico 

no reboco do bloco cerâmico. Tinta de elevada consistência à base de resinas sintéticas e 

solúveis em água, que produz efeito texturizado sobre a superfície de aplicação. 

Deve ser aplicada sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas usando o rolo de 

texturizar, de espuma rígida, brocha, desempenadeira, espátula ou escova; em dias muito 

secos a superfície deve ser ligeiramente umedecida a fim de melhorar a aderência da tinta. 

Para obter a superfície texturada deve-se espalhar a tinta sobre a superfície com o rolo 

numa só direção e passar o rolo na outra direção, sem tinta, marcando levemente a 

superfície.  

 Acabamento / tratamento em superfície de madeira 

Os painéis do quiosque e esquadrias submetidas ao acabamento de verniz não devem estar 

sujeitas ao tempo e as peças devem ser protegidas logo após a sua colocação para não 

serem manchadas com outros materiais utilizados na obra. 

Acabamento da madeira em “STEIN” incolor, três demãos, a pistola. Para a aplicação do 

verniz deve-se verificar as condições de madeira que, por sua vez, deve estar seca, isenta 

de óleo, graxa, sujeira, resinas, resíduos de serragem e outros contaminantes. O preparo da 

superfície deve ser feito de acordo com as condições encontradas: remove-se a resina, se a 

madeira é resinosa, com duas demãos de 20 a 25gr. de goma laca dissolvida em 100ml de 

álcool etílico, lixa-se a superfície no sentido das fibras e remove-se o pó por escovamento 

e/ou pano embebido em aguarrás.  

Aplica-se uma demão de selador para madeira, diluído conforme recomendações do 

fabricante e, depois de seco, lixa-se levemente a superfície, eliminando o pó. Faz-se a 
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calafetagem dos furos existentes. Então, deve-se aplicar a primeira demão de verniz diluído 

conforme orientação do fabricante, espera-se 12 a 24 horas e lixa-se levemente,  

eliminando-se o pó. Aplica-se a 2.ª demão e depois a 3.ª demão. O acabamento final deve 

ser uniforme, regular, sem falhas ou imperfeições. 

É opcional, a critério da Fiscalização à época da obra, o acabamento com óleo de linhaça, 

aplicado em 3 demãos. Para peças expostas à intempérie, cujas superfícies estejam em 

contato direto do usuário, sendo o acabamento aplicado em 6 demãos, com intervalo de 

tempo mínimo para secagem entre demãos de 24h. 

4.4.9. Cobertura 

 Cobertura telha de madeira 

Telha em madeira tipo pinus com tratamento em sistema de autoclave. 

Manta aluminizada isolante tipo durafoil assentado entre as telhas de madeira e a estrutura 

de madeira da cobertura. 

 Estrutura de madeira 

A execução do madeiramento deverá obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da 

cobertura. O madeiramento será em madeira de lei ou equivalente. O projeto de telhamento 

obedecerá à NBR 6120 (NB 5) e NBR 6123 (NB 599).  

Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base de resina sintética, 

pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, 

de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. 

A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeira, terças, caibros, ripas e 

respectivas peças de apoio, sendo todas elas em toras de eucalipto, nas dimensões 

previstas em projeto. As ripas serão em madeira de lei aparelhada. A inclinação da 

cobertura do quiosque será de 35%.  

Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 

permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os 

apoios, sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e 

rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços 

de chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as 

emendas de linhas levarão talos de chapa ou braçadeiras com parafusos. 

4.4.10. Bancadas e balcão  

Execução de balcões em pranchão de madeira de lei, com espessura de 5cm e largura de 

45cm. A bancada será fixada à estrutura de montantes dos painéis de madeira. 
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Bancada de cozinha em granito cinza andorinha, acabamento polido, espessura de 2cm, 

com cuba em aço inox. A bancada deverá ser fixada à parede com argamassa colante, 

adentrando cerca de 2cm ao longo da alvenaria. 

4.4.11. Instalações e aparelhos 

 Instalações elétricas e telefônicas 

Para a execução das instalações elétricas da edificação deverão ser obedecidas 

rigorosamente as normas vigentes da ABNT, como também as indicações de projeto, as 

orientações da fiscalização e as recomendações da presente especificação. 

As instalações serão executadas por profissionais habilitados, empregando-se a melhor 

técnica para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização eficiência e 

durabilidade. 

Todos os materiais usados deverão ser de boa qualidade, aptos ao fim a que se destinam, 

podendo a fiscalização rejeitar aqueles que não sejam considerados satisfatórios. 

 Eletrodutos, caixas passagem e acessórios 

Serão utilizados eletrodutos em PVC rígido conforme indicado em projeto. 

Os eletrodutos embutidos e aparentes serão, salvo indicações em contrário, de PVC rígido 

rosqueável devendo satisfazer as normas vigentes da ABNT. A colocação dos mesmos 

quando embutidos nas lajes, só serão feitas após a armação destas. 

Serão evitadas emendas de eletrodutos entre as caixas. Na impossibilidade as emendas 

serão efetuadas através de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarbas que 

possam prejudicar a enfiação. A finalização dos eletrodutos nas caixas será executada com 

emprego de arruelas e buchas galvanizadas. 

Em ambiente normal na instalação de eletrodutos expostos será permitido a utilização em 

substituição às luvas de peças conduletes. 

Na fixação/instalação dos eletrodutos serão utilizados braçadeiras galvanizadas. As 

braçadeiras serão fixadas com buchas de nylon e parafusos galvanizados. 

As curvas dos eletrodutos poderão ser feitas na obra para aqueles com diâmetro até 1 

polegada com raio mínimo de 6. Eletrodutos com diâmetro superiores a 1 polegada levarão 

curvas padrões em todas as mudanças de direção. Eletrodutos que apresentam redução de 

seção motivado pelo dobramento serão rejeitados. 

A tubulação será instalada de maneira a não formar cotovelos ou depressões que permitam 

o acúmulo d’água devendo apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às 

caixas. 
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No caso de tubulações embutidas antes da concretagem as mesmas serão perfeitamente 

fixadas às formas devidamente protegidas a fim de evitar a penetração de nata de cimento. 

Tal prevenção deverá também ser tomada quando da execução de qualquer serviço que 

possa ocasionar a obstrução das tubulações. 

A utilização de caixas de passagem obedecerá aos seguintes critérios: 

o octogonais de fundo móvel de 4 polegadas nos pontos de luz nos tetos; 

o quadradas de 4 polegadas x 4 polegadas quando a quantidade dos interruptores 

e/ou tomadas excederem a três ou se forem utilizadas com caixas de passagem; 

o retangulares de 4 polegadas x 2 polegadas com no máximo 3 tomadas e/ou 

interruptores. 

As caixas serão colocadas no parâmetro dos revestimentos com as seguintes distâncias 

entre o bordo interior e o piso acabado: 

interruptores  1,20m; 

tomadas baixas  0,40m; 

tomadas médias  1,20m; 

tomadas altas  2,00m; 

caixa de passagem  0,40m. 

As caixas para interruptores serão colocados na mesma parede em que estiver a porta e a 

0,20m das grades. No caso de impossibilidade será consultada a Fiscalização que indicará 

o posicionamento das mesmas. 

As caixas localizadas em um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e 

dispostas de maneira a não apresentarem disformidades sensíveis no seu conjunto. Os 

pontos de luz serão colocados de forma a se obter um conjunto simétrico e harmonioso. 

Somente deverão ser abertos os olhais das caixas destinados a receber ligações de 

eletrodutos. 

As caixas que forem embutidas serão niveladas, aprumadas e faceadas com o parâmetro 

dos revestimentos, de maneira que não se verifique grande profundidade após a execução 

dos mesmos. 

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos e caixas deverão ser efetuados 

tomando cuidado máximo, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 

executados. 
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 Fios, luminárias e acessórios 

Para os circuitos de iluminação e força serão utilizados condutores com capa de composto 

termoplástico polivinílico com isolamento até 600V de acordo com a NBR 5281. 

Todos os condutores serão de cobre singelo de têmpera mole não sendo permitida a 

utilização de fios flexíveis. 

Para facilitar a enfiação os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina sendo 

vedado o emprego de outro lubrificante. 

Não serão permitidas as emendas de condutores dentro dos eletrodutos. As mesmas serão 

realizadas nas caixas de passagem e derivação. 

Os trabalhos de enfiação dos condutores deverão ser precedidos de limpeza e secagem dos 

eletrodutos pela passagem de bucha de estopa, conclusão dos revestimentos das paredes, 

pisos e tetos, conclusão dos telhados e impermeabilização das lajes de coberta, colocação 

de portas externas janelas e vidros. 

As luminárias obedecerão rigorosamente as indicações do projeto (luminárias tipo arandela, 

de sobrepor e tipo globo). A utilização de materiais similares ao especificado estará sujeita à 

aprovação da Fiscalização. 

Os interruptores e tomadas serão de primeira qualidade e conforme indicado no projeto. 

As lâmpadas fluorescentes deverão ser instaladas somente após a pintura final da 

edificação. 

 Quadros e painéis 

O suprimento de energia terá como base nas recomendações contidas no Manual de 

Fornecimento em Tensão Secundária da COELBA, além das Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 Distribuição de força 

Do quadro Geral de Medição sairá um circuito para o QDG, protegido com disjuntor de 

capacidade indicada, que alimentará o sistema. 

A partir do QDG serão alimentados os demais quadros e equipamentos conforme projeto. 

Não será permitida a conexão de cabos diretamente nos bornes das chaves e disjuntores. 

Todas as ligações devem passar por “bornes” específicos instalados em trilhos DIN, 

compatíveis com a capacidade de condução dos cabos de força antichama utilizados onde 

indicado em planta. 
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 Aterramento 

O esquema de aterramento utilizado será o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o 

Quadro de Medição, conforme NBR-5410 e será composto por malha de terra com hastes 

de aterramento tipo Coperweld, Ø 5/8”x 3m instalados adequadamente em cada situação 

das áreas e interligados entre si através de um cabo de cobre nu bitola de 50mm² com 

profundidade de 50cm. O espaçamento mínimo entre as hastes será de 3,00m. A conexão 

do cabo às hastes deverá ser feita através de solda exotérmica, exceto na haste da caixa de 

inspeção, onde deverá ser usado terminal de hastes de terra, conforme especificado. 

Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de Terra e de Neutro, separados. Na 

barra de terra serão ligados os circuitos secundários de aterramento dos reatores das 

luminárias das tomadas e dos pontos de força para equipamento de ar condicionado, etc. A 

barra do Neutro deve ser isolada das carcaças dos painéis, quadros de distribuição e 

comando. 

Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, logo após sua implantação e 

anualmente para acompanhamento da sua eficácia, sendo emitidos relatórios para a 

Fiscalização, a qual determinará medidas a serem adotadas, se forem necessárias. 

Da haste localizada na caixa de inspeção, partirá um cabo isolado de 50mm² para a caixa 

de terra em alumínio fundido com barra de terra equipotencial nas dimensões 1 ½” x ¼” x 

25cm e isoladores em epóxi nas dimensões de 25 x 50mm. Para esta barra equipotencial 

convergem os cabos de terra provenientes das barras de terra, lógico e mecânico dos 

equipamentos, o cabo de aterramento do QDLF e o cabo de aterramento da medição, 

isolados na bitola de 25mm² (Terra elétrico). Os cabos serão ligados à barra através de 

conectores de compressão nas bitolas referentes a cada cabo. 

Quando existir uma malha antiga, a nova malha de aterramento deverá ser interligada à 

anteriormente citada. 

 Quadros elétricos 

Os quadros serão de sobrepor ou embutir, conforme indicado, e terão porta com Fecho 

Rápido (ou fechadura – quando exigido) para que a operação seja feita apenas por pessoal 

qualificado. 

Os quadros serão fabricados de acordo com os Diagramas Unifilares e Quadros de Cargas 

dos desenhos do projeto. Os disjuntores serão adquiridos conforme especificação técnica 

que acompanha o projeto. 

Deve-se manter uniformidade no fornecimento, ou seja, todos os equipamentos similares 

devem ser de um só fabricante. 

Os condutores instalados no interior dos quadros deverão ser agrupados por circuitos e 

arrumados de modo que se evite uma montagem mal acabada e que permita futuras 

medições de acompanhamentos. Os circuitos deverão ser identificados por numeração, de 
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acordo com o diagrama unifilar de cada quadro. A identificação dos quadros e dos 

disjuntores serão feitas com plaquetas específicas, resistentes, de modo a não se 

deteriorarem ou saírem das suas posições. 

Na distribuição dos circuitos de saída, deve-se, obrigatoriamente, respeitar o faseamento 

indicado nos Quadros de Cargas e a sequência deve obedecer ao Sistema RSTN da 

esquerda para direita ou de baixo para cima. 

 Sistema de iluminação 

Serão utilizadas luminárias conforme especificação em projeto. Os reatores, quando 

utilizados, devem ser de alto fator de potência. 

 Tomadas 

Todas as tomadas, antes de seu uso, serão testadas e verificadas a polaridade correta dos 

pinos. 

Polarização das tomadas 2P+T universal: 

pino direito: fase; 

pino esquerdo: neutro; 

pino inferior: terra. 

Para uso específico serão utilizadas tomadas especiais, polarizadas, padronizadas, 

conforme detalhamento em projeto. 

 Cabos (força) 

Os cabos serão cortados em lances únicos, não sendo admitido o uso de luvas de emenda. 

No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a não ofender o 

isolamento ou sua blindagem quando existir. 

As emendas e derivações para bitola até 6mm² poderão ser executadas diretamente através 

da união por torção das pontas dos condutores, com solda por estanhamento, e possuir o 

seu isolamento recomposto através de fita isolante de auto-fusão, recoberta por fita plástica 

tipo PVC antichama ou simplesmente usando-se conectores. 

Para os cabos acima de 6mm², só será permitida a emenda e derivação através de 

terminais e conectores apropriados para tal, com recomposição do isolamento por fita de 

auto-fusão, sobreposta com fita isolante plástica em PVC antichama. 

Os terminais e conectores nunca poderão ser isolados à estanho, devendo ser sempre dos 

tipos à pressão por parafuso ou à compressão por meio de alicate hidráulico, ou mecânico. 

Os cabos dos alimentadores dos quadros ou equipamentos, deverão ser cortados em lances 

únicos, não sendo admitido o uso de quaisquer tipos de emenda. 
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É vedado o uso de substâncias graxas, ou aromáticas (cadeias de benzeno), derivadas de 

petróleo, como lubrificante, na enfiação de qualquer fio ou cabo da obra. Caso necessário 

utilizar apenas talco Industrial. 

Nunca efetuar a enfiação, antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulação. 

 Generalidades 

Os eletrodutos – embutidos ou aparentes – serão instalados com cuidado, de modo a se 

evitar mossas que reduzam os seus diâmetros, quando cortados a serra, terão suas bordas 

limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com luvas atarraxadas. Toda 

instalação, quando aparente, será em eletrodutos fixados por braçadeiras tipo “D”, seguindo 

as normas de instalação. 

Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização. Entre 

duas caixas ou entre extremidades e caixas, só poderão, no máximo, ser empregadas 2 

curvas de 90º. 

As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagem serão feitas com arruelas 

galvanizadas pelo lado externo e bucha galvanizada pelo interno. 

Não é permitido a emenda dos condutores alimentadores dos quadros. Os condutores de 

distribuição, que alimentarão luminárias e tomadas, quando emendados terão seu 

isolamento recomposto com fita isolante de alta fusão. 

Eventuais emendas de condutores na rede de tomadas deverão ser estanhadas e isoladas 

com fitas de alta fusão. 

Os condutores utilizados serão de bitola mínima de 2,5mm². 

Os cabos flexíveis que alimentarão as tomadas serão fornecidos nas seguintes cores: 

Fase: Vermelho; 

Neutro: Azul; 

Terra: Verde. 

Os condutores somente serão enfiados após estar totalmente concluída a rede de 

eletrodutos e leitos, e terminados todos os serviços de construção que possam danificar os 

mesmos. 

Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se 

retirar a umidade e outra qualquer sujeira. 

As ligações dos condutores aos componentes elétricos serão feitas através de terminais de 

compressão ou de pressão apropriados. Nas ligações serão empregadas arruelas lisas de 

pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ou porcas e contra-porcas, onde 
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aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada 

condutor terá seu terminal. 

O construtor procederá a verificação final das instalações de cada item do CHECK LIST 

fornecido pela Fiscalização de obras. 

4.4.12. Especificação técnica para a execução de instalação predial de água fria 

 Generalidades 

Para a execução das instalações deverão ser obedecidas rigorosamente as normas 

vigentes da ABNT, como também as indicações de projeto, as orientações da Fiscalização e 

as recomendações da presente especificação. São estabelecidas exigências e 

recomendações sobre os materiais e componentes empregados. Tais exigências e 

recomendações baseiam-se em três premissas principais: primeira, a potabilidade da água 

não pode ser colocada em risco pelos materiais com os quais estará em contato 

permanente; segunda, o desempenho dos componentes não deve ser afetado pelas 

consequências que as características particulares da água imponham a eles, bem como 

pela ação do ambiente onde se acham inseridos; terceira, os componentes devem ter 

desempenho adequado face ás solicitações a que são submetidos quando em uso. 

 Materiais plásticos 

o Poliéster reforçado com fibra de vidro 

Os reservatórios domiciliares fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro, utilizados 

nas instalações prediais de água fria, devem obedecer às NBR 8220 e NBR 10335. 

o PVC rígido 

Os tubos fabricados em cloreto de polivinila (PVC rígido), utilizados nas instalações prediais 

de água fria, devem obedecer a NBR 5648 e NBR 5680. As juntas podem ser feitas através 

de soldagem ou por rosqueamento. 

Na montagem de tubulações empregando tubos de PVC rígido, devem ser obedecidas as 

exigências estabelecidas na NBR 7372. Os cavaletes de diâmetro nominal DN 20, 

fabricados em PVC rígido, utilizados nas instalações prediais de água fria, devem obedecer 

à NBR 10925. 

 Execução 

A execução da instalação predial de água fria deve ser levada a efeito em conformidade 

com o respectivo projeto. Eventuais alterações que se mostrem necessárias durante a 

execução devem ser aprovadas pelo projetista e devidamente registradas em documento 

competente para tal fim. 

A execução da instalação predial de água fria deve der feita por instalador legalmente 

habilitado e qualificado. 
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Para a execução da instalação predial de água fria, deve ser estabelecido um procedimento, 

visando desenvolver as atividades dentro de critérios de higiene compatíveis com a 

finalidade da instalação. Desta forma o interior das tubulações, reservatórios e demais 

partes deve ser mantido sempre limpo, livre de resíduos originados das operações de 

execução da instalação propriamente dita, ou oriunda de outras atividades realizadas em 

canteiro. 

No desenvolvimento das atividades de execução da instalação predial de água fria, deve ser 

observado um procedimento, visando oferecer condições adequadas ao trabalho, que 

respeite, inclusive, as exigências que são estabelecidas com relação à segurança do 

trabalho. 

 Manuseio de materiais e componentes 

Todos os materiais e componentes empregados na execução das instalações prediais de 

água fria devem ser manuseados de forma cuidadosa, com vista a reduzir danos. Nesse 

sentido, deve haver e devem ser seguidas recomendações dos fabricantes quanto ao 

carregamento, transporte, descarregamento e armazenamento dos materiais e 

componentes. 

 Juntas nas tubulações 

As juntas devem ser executadas segundo procedimentos técnicos que garantam o 

desempenho adequado da tubulação. No estabelecimento de tais procedimentos, devem ser 

consideradas as recomendações do fabricante, que podem vir a ser integrante destes, 

assim como normas eventualmente existentes. 

Na execução de juntas, cuidados devem der tomados de modo a garantir que sejam 

removidos os materiais aderentes às extremidades das tubulações e de modo a impedir que 

os materiais utilizados entrem no seu interior. Nesse sentido, tubos, conexões e demais 

componentes devem ser limpos, internamente, e livres de partículas de areia, terra, poeira, 

pó metálico e outros. 

 Junta nas tubulações: tubos de PVC rígido 

Para execução de juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a 

permitir seu alojamento completo dentro da conexão. O corte deve ser feito com ferramenta 

em boas condições de uso, para se obter uma superfície de corte bem acabada e garantir a 

perpendicularidade do plano de corte em relação ao eixo do tubo. As rebarbas internas e 

externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superfícies dos tubos e das 

conexões a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solução limpadora 

recomendada pelo fabricante. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de 

adesivo plástico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, 

sendo mantido imóvel por cerca de 30s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo 

e evitar que a junta sofra solicitações mecânicas por um período de 5min. 
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É proibido o encurvamento de tubos e a execução de bolsas na suas extremidades, tendo 

em vista que os equipamentos e as condições adequadas para tal fim não estão disponíveis 

no mercado, no momento atual. 

 Assentamento de tubulações em valas 

A largura das valas deve ser suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o 

preenchimento das tubulações sob condições adequadas de trabalho. 

O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado, de forma a criar uma superfície 

firme e contínua para suporte das tubulações. O leitor deve ser constituído de material 

granulado fino, livre de descontinuidade, como pontas de rochas ou outros materiais 

perfurantes. No reaterro das valas, o material que envolve a tubulação também deve ser 

granulado fino e a espessura das camadas de compactação deve ser definida segundo o 

tipo de material de reaterro e o tipo de tubulação. 

As tubulações devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente 

internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a extremidade tampada até que a 

montagem seja realizada. 

Os revestimentos de proteção devem ser examinados para verificação de sua integridade, 

reparando-se eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade. 

 Ligação hidráulica de tubulações em reservatório  

Na execução de ligações hidráulicas, deve ser considerada eventual movimentação ou 

deformação do reservatório quando cheio de água, para se evitar tensões deletérias á 

ligação hidráulica não prevista em projeto. 

Nas ligações hidráulicas com reservatórios fabricados em fibrocimento, aço ou material 

plástico (reforçado ou não), devem ser utilizados componentes adequados, previamente 

definidos em projeto. Recomenda-se o emprego de adaptador flangeado do tipo dotado de 

junta adequada à tubulação a que estará ligado. Atenção especial deve ser dada à 

estanqueidade da ligação hidráulica e, para tanto, recomenda-se o emprego de vedação 

constituída por anéis de material plástico ou elástico nas faces interna e externa do 

reservatório. Atenção também deve ser dada, quanto à estanqueidade, quando a superfície 

do reservatório é curva ou irregular, devendo a vedação ser apropriada. É necessário 

assegurar-se que os materiais utilizados na vedação não comprometam o padrão de 

potabilidade da água. 

 Inspeção e ensaio 

As inspeções e ensaios devem ser efetuados para verificar a conformidade da execução da 

instalação predial de água fria com o respectivo projeto e se esta execução foi corretamente 

levada a efeito. 

As inspeções ensaios podem se dar durante o desenvolvimento da execução como também 

após a sua conclusão. 
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As inspeções a serem executadas podem ser simples inspeção visual como, também, 

podem exigir a realização de medições, aplicação de cargas, pequenos ensaios de 

funcionamento e outros. 

A conformidade com o projeto e a correção das atividades de execução é verificada por 

inspeções, que se efetuam durante todo o desenvolvimento da execução da instalação. 

Particular atenção deve ser dada para o tipo, o material, as dimensões e o posicionamento 

das tubulações. 

Durante o assentamento das tubulações enterradas, deve ser efetuada inspeção visual, 

observando-se particularmente a correta execução de juntas, instalação de válvulas e 

registros e eventual proteção antioxidante e mecânica. Deve ser observado também o leito 

de assentamento e o reaterro da vala. 

Durante a instalação de tubulações aparentes, embutidas ou recobertas, deve ser efetuada 

inspeção visual, observando-se particularmente a correta execução de juntas, instalação de 

válvulas e registros. Atenção especial deve ser dada ao correto posicionamento dos pontos 

de utilização. 

Durante a construção de reservatórios, atenção especial deve ser dada ao correto 

posicionamento de eventuais peças embutidas no concreto. Em reservatórios pré-

fabricados, observar a correta utilização dos apoios especificados. Na aplicação de 

impermeabilização, observar se esta cobre integralmente a área prevista. Observar o correto 

posicionamento das ligações hidráulicas. 

Na fase de instalação das peças de utilização deve ser verificado se as torneiras, os 

registros, as válvulas e os outros componentes estão em conformidade com o projeto. A 

resistência mecânica das fixações e o acabamento geral da instalação devem ser 

particularmente observados. 

As tubulações devem ser submetidas a ensaio para verificação da estanqueidade durante o 

processo de sua montagem, quando elas ainda estão totalmente expostas e, portanto 

sujeitas a inspeção visual e a eventuais reparos. A viabilização do ensaio nas condições 

citadas só ocorre, para os tipos usuais de construção de edifício, se for realizado por partes, 

o que implica, necessariamente, a inclusão desta atividade no planejamento geral de 

construção do edifício. No entanto, as verificações da estanqueidade por partes devem ser 

complementadas por verificações globais, de maneira que o instalador possa garantir ao 

final que a instalação predial de água fria esteja integralmente estanque. 

Tanto no ensaio de estanqueidade executado por partes como no ensaio global, os pontos 

de utilização podem contar com as respectivas peças de utilização já instaladas ou, caso 

isto não seja possível, podem ser vedados com bujões ou tampões. 

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma 

pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. O valor da pressão de 

ensaio, em cada seção da tubulação, deve ser no mínimo 1,5 vezes o valor da pressão 
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prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em condições estáticas (sem 

escoamento). 

No caso de tubulações em instalação com tipo de abastecimento indireto, o valor da pressão 

em condições estáticas em certa seção é definido diretamente no projeto. 

No caso de tubulações em instalação com tipo de abastecimento direto, o valor da pressão 

em condições estáticas em certa seção depende da faixa de variação da pressão da rede 

pública, devendo ser adotado o maior valor fornecido pela concessionária, considerando-se 

eventuais parcelas devidas a diferenças de cota entre a rede e o ponto de suprimento ou de 

utilização. Um procedimento para execução do ensaio em determinada parte da instalação 

predial de água fria é apresentado a seguir: 

As tubulações a serem ensaiadas devem ser preenchidas com água, cuidando-se para que 

o ar seja expelido completamente do seu interior. 

Um equipamento que permita elevar gradativamente a pressão da água deve ser conectado 

às tubulações. Este equipamento deve possuir manômetro, adequado e aferido, para leitura 

das pressões nas tubulações. 

O valor da pressão de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressão em condições 

estáticas, previsto em projeto para a seção crítica, ou seja, naquela seção que em uso 

estará submetida ao maior valor de pressão em condições estáticas. 

Alcançado o valor da pressão de ensaio, as tubulações devem ser inspecionadas 

visualmente, bem como deve ser observada eventual queda de pressão no manômetro. 

Após um período de pressurização de 1h, a parte da instalação ensaiada pode ser 

considerada estanque, se não for detectado vazamento e não ocorrer queda de pressão. No 

caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento repetido. 

O ensaio deve ser realizado após a execução da instalação predial de água fria, com a 

instalação totalmente cheia de água; dessa forma as peças de utilização estarão sob 

condições normais de uso. 

Todas as peças de utilização devem ser fechadas e mantidas sob carga, durante o período 

de 1h. Os registros de fechamento devem estar todos abertos. Os reservatórios domiciliares 

devem estar preenchidos até o nível operacional. 

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas juntas das peças de utilização e dos registros 

de fechamento. Da mesma forma, devem-se observar as ligações hidráulicas e os 

reservatórios. 

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas peças de utilização, quando estas são 

manobradas, a fim de se obter o escoamento próprio da condição de uso. 

As peças de utilização e reservatórios domiciliares podem ser consideradas estanques se 

não for detectado vazamento. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado 

e o procedimento repetido. 

mailto:ffa@ffa-arquitetura.com


11 

1503-RC1_E3_memorial_especificações_R1 

FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CAU-BA 4996-2 | CREA-BA 7954 
50 

 
End.: Av. ACM, 2.573 - Ed. Royal Trade, sala 501 - CEP 40.280-902. 
Fone: (71) 3358-6953/3354-9677. E-mail: ffa@ffa-arquitetura.com 
CNPJ 02.022.279/0001-30. Inscrição Municipal (CGA): 138.343/001-24 
 
 

 

 Identificação e registros de execução 

A instalação predial de água fria deve ser adequadamente identificada, de modo a garantir a 

sua operação e manutenção, e permitir a sua eventual modificação. Tal identificação deve 

ser estabelecida pelo projetista. A instalação predial de água fria deve ser integralmente 

identificada, segundo estabelecido no projeto, desde a sua execução. 

A identificação estabelecida para as instalações prediais de água fria deve levar em 

consideração os demais sistemas prediais do edifício, de forma a deles se diferenciar. 

No caso de tubulação embutida ou recoberta, os dispositivos de inspeção devem conter 

informações completas a respeito das instalações a que dão acesso, tais como o tipo de 

instalação, número e diâmetro das tubulações e outras relevantes para a operação e 

manutenção. 

No caso de situações não previstas, onde seja necessário introduzir modificações ao 

projeto, deve-se, após autorização do projetista, registrar adequadamente as alterações 

procedidas na execução. 

 Limpeza e desinfecção 

O construtor deve entregar a instalação predial de água fria em condições de uso. Para 

tanto, devem ser executadas a limpeza e a desinfecção aqui estabelecidas, cujo objetivo é 

garantir que a água distribuída pela instalação atenda ao padrão de potabilidade. 

Procedimentos diferentes devem ser adotados em função do tipo de abastecimento utilizado 

na parte da instalação objeto da limpeza e desinfecção. 

A desinfecção é uma operação destinada a reduzir a presença de microorganismos, 

patogênicos ou não, a números que obedeçam ao padrão de potabilidade. 

A substância ativa utilizada deve ser o cloro livre, obtido, por exemplo, pela dissolução de 

hipoclorito de sódio na água a ser desinfetada. O efeito desejado é função da concentração 

de cloro livre e do tempo de contato dele com os microorganismos. 

Cuidados especiais devem ser tomados no armazenamento e manuseio das soluções 

concentradas usadas para obtenção do cloro livre, recomendando-se, em particular, que o 

pessoal responsável pela execução tenha treinamento adequado. 

Outros procedimentos de desinfecção podem ser empregados, desde que atendam ao 

critério da garantia do padrão de potabilidade da água. 

Os efluentes resultantes das operações de limpeza e desinfecção podem provocar impactos 

ambientais em determinadas circunstâncias. Desta forma, o órgão responsável pelo meio 

ambiente deve ser notificado para que tais operações sejam efetuadas atendendo as 

exigências estabelecidas. 
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 Limpeza e desinfecção de instalações prediais com tipo de abastecimento indireto 

A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente remanescentes 

nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subseqüente lavagem através do 

escoamento de água potável pela instalação. Devem ser realizados, após a conclusão da 

execução, inclusive inspeção, ensaios e eventuais reparos. A limpeza deve obedecer ao 

procedimento apresentado a seguir: 

Após a remoção dos sólidos de maior porte, o interior dos reservatórios deve ser esfregado 

e enxaguado com água potável da fonte de abastecimento, sendo o efluente escoado pela 

tubulação de limpeza. Esta operação deve ser realizada evitando-se que as águas 

residuárias aí originadas entrem na rede predial de distribuição, o que pode ser obtido 

mediante manobra adequada dos registros de fechamento. 

Em seguida, abertos os registros que dão acesso à rede predial de distribuição, os 

reservatórios devem ser cheios até os respectivos níveis operacionais, previamente 

ajustados. Todas as peças de utilização, até então fechadas, devem ser abertas. 

Esta operação de limpeza pode ser considerada concluída quando a água efluente por 

todas as peças de utilização tiver aparência cristalina, quando observada a olho nu, e não 

apresentar resíduos sólidos de nenhum tipo, o que, eventualmente, exigirá reenchimentos 

sucessivos dos reservatórios. Os efluentes resultantes devem ser encaminhados para o 

sistema coletor de esgoto. 

A desinfecção do reservatório superior e da rede predial de distribuição a ele ligada deve 

obedecer ao procedimento apresentado a seguir: 

O reservatório deve ser cheio com água potável da fonte de abastecimento até o respectivo 

nível operacional previamente ajustado, após o que a alimentação deve ser interrompida. 

Misturar à água do reservatório 1L de água sanitária de uso doméstico (concentração 

mínima de 2% de cloro livre ativo) para cada 1.000L de água reservada. Esta solução deve 

permanecer no reservatório por 1 h, período durante o qual todas as peças de utilização 

devem permanecer fechadas. 

As peças de utilização devem então ser abertas, obedecendo-se à ordem de proximidade ao 

reservatório, ou seja, as peças mais a montante da instalação devem ser abertas antes que 

aquelas mais a jusante, até que todas tenham sido abertas. As peças de utilização podem ir 

sendo fechadas assim que a água efluente exalar odor de cloro. O reservatório não deve 

esvaziar durante essa operação. Se necessário este deve ser reenchido e o procedimento 

de cloração deve der repetido com a mesma concentração estabelecida na alínea anterior. 

Contemplada a operação, deve-se deixar o reservatório e a tubulação cheios, por no  

mínimo 2h. 

Terminado este período, todas as peças de utilização devem ser abertas e, após o 

escoamento da água com cloro, deve-se alimentar o reservatório com água potável, 

proveniente da fonte de abastecimento. A desinfecção é considerada concluída quando em 
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todas as peças de utilização se obtiver água com teor de cloro não superior àquele 

característico da fonte de abastecimento. 

 Limpeza e desinfecção de instalações prediais com tipo de abastecimento direto 

A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente remanescentes 

nas diversas partes da instalação predial de água fria, e na subsequente lavagem, através 

do escoamento de água potável pela instalação. Devem ser realizados após a conclusão da 

execução, inclusive inspeção, ensaios e eventuais reparos. A operação de limpeza da rede 

predial de distribuição pode ser considerada concluída quando a água efluente através de 

todas as peças de utilização e, no caso de abastecimento misto, através do ponto de 

suprimento, tiver aparência cristalina quando observada a olho nu e não apresentar resíduos 

sólidos de nenhum tipo. Os efluentes resultantes devem ser encaminhados para o sistema 

coletor de esgoto. 

A desinfecção da rede predial de distribuição é realizada pela injeção de uma solução que 

permita a obtenção de cloro livre em um ponto à montante da instalação predial de água fria, 

de preferência na sua interligação com a tubulação proveniente da fonte de abastecimento. 

No caso de abastecimento a partir da rede pública da concessionária, deve ser obtida prévia 

autorização dela para que a desinfecção seja efetuada. Eventualmente, pode ser executada 

desinfecção combinada de um trecho da rede pública e da instalação em questão. A 

desinfecção deve obedecer ao procedimento apresentado a seguir: 

Estando todas as tubulações com água sob pressão, abrir a peça de utilização ou ponto de 

suprimento mais próximo do ponto de injeção da solução utilizada até obter um efluente com 

concentração de no mínimo 20mg/L (20ppm) de cloro livre. Fechar a referida peça ou ponto 

e repetir o procedimento com peças de utilização ou pontos de suprimento cada vez mais 

distantes, até que todas as saídas das tubulações apresentem a concentração requerida de 

cloro livre. 

Deixar a tubulação com a solução de água e cloro sob pressão por 24h. 

Abrir todas as peças de utilização e pontos de suprimento. A desinfecção é considerada 

concluída quando em todas as peças de utilização e pontos de suprimento se obtiver água 

com teor de cloro não superior àquele característico da fonte de abastecimento. 

4.4.13. Especificação técnica para a execução de instalação predial de esgoto 

 Generalidades 

Para a execução das instalações deverão ser obedecidas rigorosamente as normas 

vigentes da ABNT (NBR 7362, NBR 5688), como também as indicações de projeto, as 

orientações da fiscalização e as recomendações da presente especificação. 
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 Execução 

o Manuseio de Materiais 

Todas as tubulações, componentes e materiais empregados nas instalações devem atender 

às disposições contidas nas normas brasileiras relativas ao manuseio dos mesmos. 

Além das normas, e no caso de não existir norma específica, devem ser observadas as 

instruções dos fabricantes, no tocante ao manuseio (carregamento, transporte e 

armazenamento), dos produtos por eles fabricados. 

o Juntas 

Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários 

devem ser estanques ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. 

As instruções dos fabricantes devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta 

eficaz. 

Nenhum material utilizado na execução de juntas deve adentrar nas tubulações de forma a 

diminuir a seção de passagem destas tubulações. 

As juntas e as tubulações devem estar de tal forma arranjadas que permitam acomodar os 

movimentos decorrentes de efeitos de dilatação térmica, tanto da estrutura do prédio como 

do próprio material da instalação. 

É vedada a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos 

ou aparelhos sanitários, na região de junção entre as partes, como por exemplo, fazer bolsa 

alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento. 

o Assentamento em valas 

O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície 

firme para suporte das tubulações. 

Pontas de rocha ou outros materiais perfurantes, lama, etc. devem ser removidas e 

substituídas por material de enchimento. 

A largura da vala deve ser tal que permita a execução das atividades de montagem das 

tubulações, seu assento e rejuntamento. 

Durante o reaterro das valas, a tubulação deve estar cercada de material adequado, 

compactado de forma a resistir a movimentos ocasionados durante o reaterro. Exceto 

quando os métodos de rejuntamento e compactação mostrarem-se insuficientes para 

prevenir movimentos longitudinais, devem ser projetadas ancoragens de forma a resistir às 

possíveis solicitações do solo, tráfego externo, entre outras. 
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o Proteção e fixação 

Partes ou componentes da instalação que permaneçam externamente (instalação aparente) 

e requeiram proteção contra corrosão atmosférica devem ser fixados de tal maneira que o 

acesso seja livre em volta das mesmas, de forma a se poder aplicar tinta ou outro tipo de 

revestimento protetor; a distância mínima livre ao redor deve ser igual a 30mm, sendo que 

todos os fixadores devem estar alinhados e fixos rigidamente ao corpo da edificação. 

O método de fixação das instalações deve considerar os movimentos causados por variação 

de temperatura, principalmente quando se utiliza tubos ou peças de material plástico, fibra 

de vidro e de cobre. 

Quando tubos destes materiais atravessam paredes ou pisos, devem ser protegidos por 

material que absorva as movimentações. 

Quando a tubulação atravessar paredes e pisos no sentido transversal, as mesmas devem 

ser protegidas com material inerte. 

As tubulações devem ser fixadas de forma que não sofram danos causados pela 

movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas. 

O método de fixação das tubulações deve ser tal que possibilite garantir a declividade de 

projeto das tubulações. 

O intervalo entre os dispositivos fixadores varia conforme o material da tubulação, e deve 

ser tal que não provoque, ao longo do desenvolvimento da mesma, trechos passíveis de 

acumulação de esgoto e ou contradeclividades. 

o Proteção durante a obra 

Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações e aparelhos sanitários durante 

execução da obra e prevenir a entrada de materiais estranhos para o interior das mesmas. 

Quando o método de junção entre as tubulações for executado por meio de junta elástica 

(anel “O-ring”) deve-se fixar a tubulação de forma a prevenir a ocorrência de deflexão nas 

juntas. 

É recomendável o não carregamento nas tubulações de qualquer carga externa, temporária 

ou permanente, durante ou após a execução da obra. 

Todas as tampas dos acessos para inspeção e limpeza devem estar colocadas e fixadas 

nos respectivos dispositivos de inspeção. 

Todas as aberturas devem ser devidamente protegidas por peças ou meios adequados e 

assim permanecerem durante toda a execução da obra. 
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 Inspeção 

É recomendado o planejamento de inspeções periódicas no sistema predial de esgoto com 

vistas a detectar os defeitos que venham a ocorrer em função do uso indevido e ao próprio 

tempo de uso nas instalações. 

Recomenda-se a confecção de roteiros de inspeção nos principais pontos críticos do 

sistema, que podem ser identificados no projeto, e a correção destes roteiros é feita ao 

longo do tempo, visando melhor adaptar a característica de funcionamento do sistema. 

Para cada serviço de manutenção realizado recomenda-se o preenchimento de uma ficha 

de manutenção, que servirá de subsídio para o planejamento de futuras manutenções. 

Estas fichas devem ser arquivadas de forma sistematizada e serem de conhecimento dos 

responsáveis pelos serviços de manutenção na edificação. 

 Condições exigíveis 

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação seja novo ou existente 

que tenha sofrido modificações ou acréscimos, deve ser inspecionado e ensaiado antes de 

entrar em funcionamento. 

Depois de concluída a execução, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se 

encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior. 

Depois de feita a inspeção final e antes da colocação de qualquer aparelho sanitário, a 

tubulação deve ser ensaiada com água ou ar, não devendo apresentar nenhum vazamento. 

Após a colocação dos aparelhos sanitários, o sistema deve ser submetido a ensaio final de 

fumaça. 

 Ensaios 

o Ensaio com água 

No ensaio com água, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais 

alta, por onde deve ser introduzida água até o nível de transbordamento da mesma e 

mantida por um período de 15min, observando-se que a carga hidrostática não ultrapasse a 

60kPa8). 

o Ensaio com ar 

No ensaio com ar, toda entrada ou saída da tubulação deve ser convenientemente 

tamponada à exceção daquela pela qual o ar será introduzido. 

O ar deve ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 

35kPa, a qual deve ser mantida pelo período de 15min sem a introdução de ar adicional. 
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o Ensaio final com fumaça 

Para a realização do ensaio final com fumaça, todos os fechos hídricos dos aparelhos 

sanitários devem ser completamente preenchidos com água, devendo as demais aberturas 

ser convenientemente tamponadas, com exceção das aberturas dos ventiladores primários 

e da abertura pela qual a fumaça será introduzida. 

A fumaça deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada, 

quando for notada a saída de fumaça pelos ventiladores primários, a abertura respectiva de 

cada ventilador deve ser convenientemente tamponada. 

A fumaça dever ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressão de 0,25kPa. 

Esta pressão deve se manter pelo período de 15min sem que seja introduzida fumaça 

adicional. 

 Manutenção 

Os componentes do sistema predial de esgoto sanitário devem ser mantidos estanques ao 

ar (exceto os terminais das colunas de ventilação ou tubos ventilados primário) e à água, 

limpos e distribuídos, de forma a garantir, ao longo do tempo de uso, o máximo de 

eficiência. 

Dessa forma, é recomendada a verificação periódica do sistema, a fim de identificar pontos 

passíveis de manutenção. 

 Cuidados mínimos na manutenção 

Quando da utilização de produtos químicos para a descamação interna de tubulações, deve-

se identificar claramente quais são os materiais das mesmas, de forma a garantir que o 

produto utilizado não venha a danificar o tubo devido à ação química. 

Devidas precauções devem ser observadas quando se utiliza métodos de desentupimento 

que envolva ar ou água à pressão elevada, pois pode danificar partes da instalação. 

As varas ou arames utilizados para o desentupimento manual de tubulações devem ser 

suficientemente flexíveis para passar através das tubulações sem danificar as superfícies 

internas dos tubos e qualquer outra peça do sistema predial de esgoto. 

Métodos de desentupimento que utilizem equipamentos mecanizados devem ser somente 

operados por pessoal treinado e habilitado. As tubulações devem também ser 

antecipadamente identificadas de forma a se utilizar as ferramentas de desobstrução 

compatíveis com o material constituinte das tubulações. 

Quando da renovação de pintura identificadora do sistema predial de esgoto, recomenda-se 

manter a mesma tonalidade utilizada para o resto do sistema. 
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 Métodos usuais de desentupimentos 

Entupimento parcial ou total devido a materiais inadvertidamente lançados no sistema 

predial de esgoto tais como toalhas de papel e absorventes higiênicos, podem ser 

removidos pela ação de vara ou arame, introduzido pelo ponto de acesso, à montante, mais 

próximo do local de entupimento. 

Bombeamento é o método mais simples de desobstrução de pequenos entupimentos em 

pias e bacias sanitárias. Consiste no uso de uma bomba de borracha adequada para cada 

tipo de aparelho sanitário. A aça da bomba provoca impulsos de pressão que expulsam os 

detritos acumulados na tubulação. 

Desbloqueamento com haste flexível é um método tradicional de desentupimento, existindo 

uma grande variedade de pontas para as hastes, para promover a desobstrução das 

tubulações. Estas pontas podem ter o formato de lâminas, tampões ou escovas dependendo 

do tipo de serviço a ser realizado. Este método é adequado para tubos a partir de DN 75, 

pois é necessária certa flexibilidade na introdução da haste na tubulação. A operação pode 

ser feita manualmente e também há versões mecanizadas que realizam a rotação da haste. 

Martelo pneumático pode ser eficazmente utilizado para remoção de obstruções nas 

tubulações, desde que observadas as limitações do método e do funcionamento do martelo 

pneumático propriamente dito. O princípio de funcionamento consiste na aplicação de um 

golpe de pressão (ar comprimido) em uma coluna de água, este impacto gera uma onda de 

choque, que é transmitida pela água até o local de entupimento, onde provocará o 

deslocamento e remoção da obstrução causadora do entupimento. É recomendado o uso 

criterioso deste método, observando-se as características da instalação com relação à 

resistência a golpes de pressão. Geralmente restringe-se à remoção de obstruções 

causadas por materiais depositados do tipo gorduras, papel saturado, sabão e outros. 

Raspagem pode ser realizada em tubulações a partir de DN 100 quando sua seção interna 

encontra-se muito diminuída devido a incrustações (gordura, precipitado e outros). Deve-se 

observar o tipo de material constituinte das tubulações, antes de realizar a raspagem, de 

forma a evitar danos nas mesmas. No método mecanizado, é introduzida na tubulação uma 

haste flexível com ferramenta de lâmina cortantes, que despedaçarão as obstruções no 

interior da tubulação. No método manual é similarmente introduzida uma haste com lâminas 

de perfil afilado para raspagem do material acumulado no interior da tubulação. 

Limpeza química consiste no derramamento para o interior das tubulações de substâncias 

químicas que reajam com a matéria acumulada na obstrução. Este método deve ser 

utilizado criteriosamente, pois pode causar danos tanto no operador como nas tubulações. 

Usualmente são utilizadas substâncias à base de soda cáustica que em contato com a água 

liberam calor que ajuda no processo de desentupimento. 

O sifão geralmente pode ser desentupido por bombeamento ou outro dispositivo 

pressurizador. Sifões metálicos ou de plástico, do tipo P ou garrafa possuem acesso para 

limpeza de suas partes interiores. Os ramais de descarga destes aparelhos podem ser 

desentupidos pela introdução de haste flexível na tubulação.  
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Obstruções em coletores prediais podem ser localizadas pelas peças de inspeção. As peças 

devem ser abertas e a que tiver seca ou parcialmente seca, mais próxima do local de 

entupimento, é aquela pela qual se deve introduzir uma haste flexível para desentupir a 

tubulação. Em tubos de queda existem peças de inspeção que permitem realizar serviço 

similar. 

Bacias sanitárias podem ser desentupidas pelo meio mais simples e eficaz, que é o uso de 

uma bomba de borracha, que pressuriza o sifão da bacia promovendo a desobstrução. Há 

também hastes suficientemente flexíveis para também passar pelo sifão da bacia e 

desobstruir o ramal. A limpeza química se aplica quando há material precipitado junto das 

paredes internas da bacia.  

 Segurança na manutenção 

O trabalho que envolve a remoção de obstruções do interior das tubulações e aparelhos 

sanitários requer compreensão suficiente do problema ocorrido e habilidade técnica no 

manuseio de equipamentos e produtos de desentupimento e limpeza. 

Todo cuidado deve ser tomado para evitar acidentes envolvendo operador e também para 

não causar danos aos aparelhos sanitários e ao sistema predial de esgoto. 

Equipamentos de proteção individual, tais como luvas e óculos protetores, devem ser 

utilizados pelo pessoal que realiza serviços de manutenção, principalmente quando do uso 

de substâncias químicas. 

Ao final do uso de substâncias químicas, todas as superfícies expostas dos aparelhos 

sanitários devem ser lavadas com detergentes para remover qualquer ácido ou outra 

substância química que possa vir a lesar o usuário do aparelho. 

Acabamentos decorativos devem ser protegidos quando da realização dos serviços de 

manutenção. 

Quando do desentupimento de tubulações utilizando-se martelo pneumático, deve-se 

precaver contra os possíveis contragolpes que possam ocorrer e machucar o operador. O 

contragolpe ocorre quando a obstrução reage à onda de choque, e neste caso também pode 

provocar danos nas instalações, pois os tubos e aparelhos podem não comportar o impacto. 

Quando houver, a montante da região de entupimento, uma peça de inspeção aberta, 

poderá ocorrer a expulsão de esgoto quando o impacto causado pelo martelo pneumático, 

atingindo as paredes, tetos e outras partes da edificação. Neste caso deve-se proteger esta 

saída de forma a garantir a saída do esgoto sem danificar as partes interiores da edificação. 

4.4.14. Instalações de gás 

Não haverá instalações especiais. 

O botijão de gás poderá ser instalado na cozinha, ou próximo à esta, em área protegida da 

chuva mas devidamente arejada. 
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DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

O proponente/executor tem ciência das exigências em Memorial Descritivo, 

comprometendo-se a cumprir tais instruções no que couber. 

O proponente/executor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais 

serviços extras, indispensáveis à perfeita funcionalidade das construções, mesmo que não 

constem no projeto, memorial e orçamento. 

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados 

e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. As instalações 

serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente 

testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 

habitabilidade, comprovada com a expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal de 

Camaçari. 

Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive 

complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra e alvará de construção. 
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ANEXOS 

  

mailto:ffa@ffa-arquitetura.com


11 

1503-RC1_E3_memorial_especificações_R1 

FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CAU-BA 4996-2 | CREA-BA 7954 
61 

 
End.: Av. ACM, 2.573 - Ed. Royal Trade, sala 501 - CEP 40.280-902. 
Fone: (71) 3358-6953/3354-9677. E-mail: ffa@ffa-arquitetura.com 
CNPJ 02.022.279/0001-30. Inscrição Municipal (CGA): 138.343/001-24 
 
 

 

Relação de Documentos 

  

mailto:ffa@ffa-arquitetura.com


11 

1503-RC1_E3_memorial_especificações_R1 

FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | CAU-BA 4996-2 | CREA-BA 7954 
62 

 
End.: Av. ACM, 2.573 - Ed. Royal Trade, sala 501 - CEP 40.280-902. 
Fone: (71) 3358-6953/3354-9677. E-mail: ffa@ffa-arquitetura.com 
CNPJ 02.022.279/0001-30. Inscrição Municipal (CGA): 138.343/001-24 
 
 

 

Notas de Serviço e Quadros de Cubação 
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Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 
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