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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2019 
ANEXO 08 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. OBJETO 
1.1. Este Memorial tem o objetivo de contratar empresa para a construção do 

mezanino, e execução dos projetos estrutural, hidráulico e elétrico de dois 

banheiros, um bar/ cozinha que serão construídos na parte inferior, e um espaço que 

servirá como depósito, a ser construído no mezanino, localizados no Pavilhão 03 - 

Estrutura da Expogramado, na Cidade de Gramado – RS. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1.  Devido a utilização do Pavilhão 03, com suas diversas locações durante o ano, 

faz-se necessária a construção de um espaço para depósito de figurinos, banheiros, 

um bar/cozinha que atenderão também ao público que usará este pavilhão em 

nossas apresentações artísticas. 

.2.2. A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, contemplando as últimas revisões das 

Norma NBR, NBR 5410 Instalações elétricas, NBR 8160 Esgoto Sanitário, NBR 

5626 Água Fria, NBR 15705 Instalação Hidráulica, NR 24, NBR 9050. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
3.1.Elenco dos Serviços 
- Tapume em chapa metálica fechando toda a lateral do Pavilhão, onde teremos o 

canteiro de obras 

- Demolições e escavações 

- Execução das fundações e estruturas de concreto armado, de acordo com Projeto    

Estrutural; 

- Execução de parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico; 

- Execução de contrapisos; 
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- Execução dos revestimentos (pisos, azulejos e forros), conforme especificação 

deste memorial; 

- Fornecimento e instalação de piso cerâmico, conforme especificações; 

- Fornecimento e instalação de esquadrias, ferragens e vidros; 

- Execução de impermeabilizações; 

- Execução de rede elétrica, com fornecimento de todo material necessário; 

- Execução das instalações hidrossanitárias; 

- Fornecimento de instalação dos aparelhos, louças e materiais sanitários; 

- Instalações de vistas e rodapés; 

- Regularizar, preparar e pintar todas as superfícies; 

- Limpeza e verificação final da obra, com remoção e transporte de todos os 

entulhos e demais elementos inutilizáveis para local apropriado; 

3.2. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
        3.2.1. Anotação de responsabilidade técnica   

          A empresa deverá fornecer a ART de todos os responsáveis técnicos  

indicados. 

        3.2.2. Taxas de legalização 

                   Inclui alvará, habite-se, vistoria corpo de bombeiros, etc.  

 A construtora providenciará toda a legalização da obra, junto aos órgãos 

competentes, tais como: CREA, INSS, Prefeitura Municipal, etc. e 

fornecerá todos os comprovantes para a Gramadotur 

        3.2.3. Administração Local 
                      A empresa manterá no canteiro de obras, durante todos os dias de 

execução da obra: 

                 - Engenheiro Civil/Arquiteto - responsável técnico pela execução – Este 

profissional deverá fazer o Gerenciamento da obra através do programa 

MS-Project e apresentar semanalmente os relatório e atualização de 

cronograma; 

 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execução dos 

serviços especificados 

       - Almoxarife 
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       - Ferramental, EPC e EPIs 

3.2.4.Serão de competência e responsabilidade da Construtora, todas as 

despesas com ferramentas e equipamentos durante a execução da obra. 

Todo o pessoal que trabalha na obra deverá estar equipado com EPIs 

(equipamentos de proteção individual), bem como serem fornecidos os 

necessários EPCs (equipamentos de proteção coletiva).  Todos os 

operários deverão estar Uniformizados, com a identificação da empresa, 

inclusive os terceirizados. Não será aceito no canteiro de obras 

funcionários trabalhando de chinelo e sem camisa, os visitantes, também, 

deverão usar capacetes quando no interior da obra, para isto a empresa 

deverá ter à disposição 6 capacetes na cor branca com a indicação 

“visitante”. 

 3.2.5. Projetos As Built 
A empresa deverá entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS 

BUILT: 

- Arquitetônico; 

- Estrutural; 

- Elétrico; 

- Hidrossanitário; 

- Memorial Descritivo revisado; 

         3.2.6. Demolições  
A limpeza do terreno compreenderá os serviços de demolições e 

remoção, de forma a deixar limpa a área da obra. 

 As demolições e retiradas de materiais deverão ser executadas nos 

locais descritos no projeto, de forma a não comprometer o restante da 

edificação. Todo dano extra causado pela demolição deverá ser 

custeado pela contratada. Será executada a demolição do piso de 

concreto no local da obra, demolição do asfalto para ligação do esgoto. 

Todas as demolições devem ser executadas com os devidos cuidados, 

observando as recomendações das devidas NR’s. 

3.2.7. Tapume 

Deverá ser executado tapume em chapas metálica na largura total do 
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pavilhão, de modo a isolar totalmente a obra do pavilhão. 

3.2.8. Despesas correntes 
            Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem 

entulhos, e materiais que possam provocar acidentes. 

3.2.9. Instalação Energia 
            Serão por conta e responsabilidade da Construtora, todas as despesas de 

ligações e consumo das redes de distribuição e energia elétrica durante a 

execução da obra, bem como as ligações definitivas. Também serão de sua 

responsabilidade os deslocamentos e relocação dos painéis elétricos 

existentes, caso necessário. 

3.2.10.  Locação da obra 
             A locação da obra deverá ser feita por instrumentos e deverá seguir ao 

projeto estrutural. 

3.3. DOS PROJETOS 
         3.3.1. Estruturas de Concreto Armado 

Toda a estrutura deverá estar de acordo com o memorial da estrutura de 

concreto armado. 

          3.3.2. Projeto Elétrico 
           Deverá ser seguido o memorial do projeto elétrico. 

          3.3.3. Projeto Hidrossanitário 
                     Deverá ser seguido o memorial do projeto hidrossanitário. 

          3.3.4. Paredes, divisórias, forros e impermeabilizações 
                      3.3.4.1. Alvenarias de tijolos cerâmicos (furados) 

                                  Paredes de fechamento externo: As alvenarias de fechamento 

desta estrutura serão feitas com tijolos de 6 furos, assentados 

com argamassa, onde então serão construídos dois banheiros 

(masculino e feminino), ligados por um hall central, um outro 

espaço que será destinado a bar/ cozinha, e também uma 

escada de acesso que conduzirá ao pavimento superior - 

mezanino que servirá como depósito. 

3.3.4.2. Material: Todas as paredes de alvenaria serão executadas com 

tijolos cerâmicos com dimensões apropriadas para cada caso 
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indicado em planta, de forma que estas tenham a espessura 

determinada pelo projeto, não admitindo-se o aumento da 

espessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os tijolos 

utilizados serão de primeira qualidade, bem cozidos e 

uniformes. 

                    3.3.4.3. Assentamento: Os tijolos serão assentados com argamassa de 

cimento, cal e areia média, traço 1:2:6. Para o serviço de 

assentamento deve-se umedecer os tijolos. A argamassa de 

assentamento das três primeiras fiadas de tijolos deverá ser de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” 

ou similar na proporção de 2 litros por saco de cimento. Poderá 

ser utilizado outro tipo de argamassa, como as industrializadas, 

porém deverá ser previamente autorizado pela fiscalização da 

Gramadotur. 

                    3.3.4.4. Todas as superfícies de pilares de concreto que ficarem em 

contato com alvenaria de tijolos deverão ser previamente 

chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia média 

amolecidas com solução de adesivo acrílico tipo “Bianco” ou 

similar e água na proporção indicada na embalagem deste 

aditivo. Poderá ser utilizado outro tipo de argamassa, como as 

industrializadas, porém deverá ser previamente autorizado pela 

fiscalização da Gramadotur. 

                    3.3.4.5. O encunhamento da alvenaria será executado com argamassa 

de cimento e areia média no traço 1:2, adicionando-se 

expansor na proporção de 1% sobre o peso de cimento, sendo 

que o expansor deverá ser misturado ao cimento seco e usada 

a menor quantidade de água possível. O vão livre entre os 

tijolos e a viga deverá ser no máximo de 2 cm. O 

preenchimento deste vão deve ser efetuado de forma que a 

argamassa com o expansor fique bem comprimida entre os 

tijolos e o concreto já na sua colocação. Para tanto, aconselha-

se o fechamento da face oposta à que está o pedreiro com a 
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madeira, para que não haja fuga do material. Opcionalmente 

pode-se primeiramente “levantar” as alvenarias para 

posteriormente executar a estrutura. Aplicação: no térreo, rente 

à parede externa do pavilhão e paredes externas dos 

banheiros. 

Observações: Todas as vergas de portas deverão ser guarnecidos por cinta 

de concreto armado com comprimento tal que excedam 20 cm, no mínimo, 

para cada lado do vão, com a adição de duas barras de aço de 6,3mm no 

sentido longitudinal. 

3.3.5. Divisórias em granito dos sanitários 
As divisórias dos sanitários, bem como o elemento divisório dos mictórios, 

serão de granito com ferragens de fixação em aço inox. A cor do granito será 

escolhida pela fiscalização da Gramadotur, em opções que se enquadrem na faixa 

de valor da planilha orçamentária. A espessura da divisória deverá ser adequada ao 

tipo de fixação e dimensões da peça, que será indicada pelo fornecedor da divisória. 

As divisórias poderão ser executadas em outro material, desde que com 

preço equivalente e com aprovação da fiscalização da Gramadotur. 

3.3.6. Divisórias em gesso acartonado 
As divisórias em gesso acartonado do mezanino deverão ser montadas em 

estrutura de chapas metálicas, com uma chapa de gesso acartonado em cada face, 

totalizando uma espessura de 90mm. As placas deverão ser fixadas por meio de 

parafusos específicos. Caso necessário pontos poderão ser reforçados para fixação 

de equipamentos. As juntas deverão ser tapadas com fita e uma fina camada de 

massa corrida caso necessário, de modo que a fita não apareça. O aspecto final 

deve ser de uma superfície lisa e contínua. Todas as instalações necessárias 

deverão ser previstas e fixadas antes da colocação das chapas. 

3.3.7. Impermeabilizações - Baldrame 
Material: Cristalizante semi-flexivel  

Espessura:  mínimo 3 demãos e 3kg/m² 

Execução: Com broxa ou escovão em uma demão de penetração e uma de 

cobertura, sempre uma após a secagem da anterior. As superfícies de concreto a 

serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, ásperas e desempenadas, para 
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que haja boa aderência da tinta. Após a aplicação deve ser evitado o caminhamento 

para não causar danos à camada hidrófuga. 

Aplicação: Será aplicado nas vigas de baldrame externas (na face superior e nas 

laterais externas em toda a altura).  

3.3.8. Impermeabilizações – Box do banheiro 
Material: Cristalizante semi-flexivel  

Espessura:  mínimo 3 demãos e 3kg/m² 

Execução: Com broxa ou escovão em uma demão de penetração e uma de 

cobertura, sempre uma após a secagem da anterior. As superfícies de concreto a 

serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, ásperas e desempenadas, para 

que haja boa aderência da tinta. Após a aplicação deve ser evitado o caminhamento 

para não causar danos à camada hidrófuga. 

Aplicação: Será aplicado nas paredes do box até altura de 2,10m e no piso da região 

do box. 

3.9. Chapisco 
       Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convencionalmente 

limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no 

traço indicado e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas 

também todas as superfícies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros 

elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de 

viga. 

Traço/material: 1:3 – cimento – areia grossa 

Pigmentação: natural 

Fabricante: na obra pelo empreiteiro 

SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos 

APLICAÇÃO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em 

Projeto, e que receberão revestimentos, e nas lajes que não receberão forro. 

3.3.10. Reboco massa única – Superfícies internas 
Antes de executar o serviço de reboco, deve-se molhar superficialmente a 

parede ou teto, favorecendo a pega e a aderência do chapisco, as espessuras de 

paredes indicadas nas plantas são previstas com seu revestimento final, os quais 

estão indicados na relação geral de acabamentos. 
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           Aplicação: Em todas as superfícies internas e externas das paredes 

existentes sem reboco e a serem executadas. 

           TRAÇO/MATERIAL: Será aplicado revestimento com argamassa (reboco) de 

cimento, areia no traço 1:6 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo 

plastificante do tipo “Alvenarit” ou similar. Deverão ser feitos ensaios prévios para a 

obtenção da dosagem ideal. Poderá ser utilizado outro tipo de argamassa, como as 

industrializadas, porém deverá ser previamente autorizado pela fiscalização da 

Gramadotur. 

- Espessura: A espessura média do reboco será de 1,5cm. 

- Acabamento: O reboco será regularizado e desempenado, apresentando aspecto 

uniforme. Onde for utilizada pintura o reboco deverá ser “filtrado”. 

- Substrato: chapisco conforme especificado em “Chapisco”. 

Observação: Os rebocos não poderão apresentar nenhum tipo de fissura. 

3.3.11. Contrapiso 
- Material: Concreto armado 

- Espessura Final:  8 cm 

- Observação: Utilizar malha de aço Ø5 espaçados a cada 30 centímetros.  

- Aplicação: Em toda a área da edificação, recompondo o contrapiso existente. 

3.3.12. Regularização do contrapiso 
- Material: Argamassa de cimento e areia 

- Espessura Final:  3 cm 

- Observação: Deverá ser executado a regularização nivelada para assentamento do 

piso cerâmico.  

- Aplicação: Em todos os ambientes. 

3.3.13. Piso porcelanato 
- Material: Porcelanato 

- Dimensões:  Placas 60x60cm. 

- Base: a base deverá estar em perfeitas condições para que a colocação do piso 

cerâmico seja feita sem falhas. 

- Espessura das juntas: conforme o fabricante 

- Rejunte: utilizar rejunte industrializado. Deverá ser feito teste de tonalidade do 

rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para definição com o 
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Setor de Obras da Gramadotur. 

A limpeza do excesso de material que sobra sobre a cerâmica deve ser de 

acordo com as recomendações do fabricante do rejunte.  

- Colocação: dispor as placas de cerâmica em ângulo de 90º, obedecendo 

alinhamento das juntas do revestimento cerâmico das paredes quando houver. 

Deverão ser assentados com argamassa colante, aplicada com desempenadeira 

dentada de aço. A espessura máxima deverá ser de 7mm. O revestimento deverá 

ser assentado conforme especificações do fabricante. Após a aplicação, deve-se 

promover a final de acordo com a recomendação do fabricante da cerâmica e do 

rejunte.  

          - Importante: O rejuntamento das fugas dos pisos deverá ser nivelado com a 

superfície destes, não podendo ficar com o rebaixamento que tradicionalmente é 

feito. 

3.3.14. Azulejos 
- Material: Porcelanato 

- Dimensões:  Placas 60x60cm. 

- Base: a parede deverá estar em perfeitas condições para que a colocação do 

azulejo seja feita sem falhas. 

- Espessura das juntas: conforme o fabricante 

- Local de aplicação: paredes do box onde será colocado o chuveiro, parede 

divisória do Bar e parede das bancadas de lavatórios, até a altura de 1,20m. 

- Rejunte: utilizar rejunte industrializado. Deverá ser feito teste de tonalidade do 

rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para definição com o 

Setor de Obras da Gramadotur. 

A limpeza do excesso de material que sobra sobre a cerâmica deve ser de 

acordo com as recomendações do fabricante do rejunte.  

- Colocação: dispor as placas de cerâmica em ângulo de 90º, obedecendo 

alinhamento das juntas do revestimento cerâmico das paredes quando houver. 

Deverão ser assentados com argamassa colante, aplicada com desempenadeira 

dentada de aço. A espessura máxima deverá ser de 7mm. O revestimento deverá 

ser assentado conforme especificações do fabricante. Após a aplicação, deve-se 

promover a limpeza final de acordo com a recomendação do fabricante da cerâmica 
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e do rejunte.  

3.3.15. Rodapé – Porcelanato 
- Material: Porcelanato 

- Marca:  Conforme o piso utilizado nos ambientes 

- Modelo: conforme piso utilizado nos ambientes 

- Dimensões: 07 cm de altura. 

- Base: Paredes de alvenaria. 

- Espessura das juntas: 2 mm 

- Rejunte: utilizar rejunte industrializado, na cor conforme utilizado no piso, juntas 

alinhadas. 

3.3.16. Piso do mezanino/escada 
Será com acabamento alisado mecanicamente, no próprio concreto da laje. 

Prever a logística para este alisamento junto com a concretagem. 

3.3.17. Forro modular em EPS expandido 
- Material: Forro modular em eps expandido com estrutura metálica. 

- Dimensões: conforme indicado em projeto. 

- Acabamentos: conforme indicações do fabricante. 

- Estrutura: Através de estrutura metálica fixada por cabos de aço à cobertura do 

pavilhão. 

- Aplicação: no teto do mezanino. 

3.3.18. Forro em gesso acartonado 
- Material: Forro em chapas de gesso acartonado, com estrutura própria fixada à 

laje. 

- Dimensões: conforme indicado em projeto. 

- Acabamentos: Pintado. 

- Estrutura: Padrão do sistema. 

- Aplicação: no teto dos banheiros, no teto dos lavatórios, no teto do bar e na 

circulação entre o bar e a escadaria. 

3.3.19. Portas de madeira 
- Material: As portas de acesso aos banheiros, acesso ao mezanino e ao bar serão 

em MDF, com 35 mm de espessura, e demais dimensões conforme especificadas 

em Projeto Arquitetônico, não sendo admitida a presença de riscos ou falhas. 
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- Dimensões: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto. 

- Os marcos das portas deverão ser em madeira maciça, podendo ser em Pinus 

tratado ou Angelim.  

- Vistas: As portas externas receberão vistas apenas na face interna. Estas vistas 

serão de madeira do tipo “Angelim”, com espessura: 1,5 cm e largura de 7 cm. A 

fixação das vistas à forra deve ser feita com pregos sem cabeça, cravados de forma 

que fiquem levemente mais fundos que a superfície da madeira, devendo ser 

escondidos com uma mistura feita com pó de lixa da mesma madeira e selador. 

Deverá possuir uma borda arredondada para encaixar com o rodapé.  

- Ferragens: As portas deverão ser fornecidas com as ferragens necessárias para o 

seu correto funcionamento, especificações de ferragens consultar o setor de Obras 

da Gramadotur. 

 

3.3.20. Portas de sanitários em laminado estrutural TS 
- Material: As portas dos boxes dos sanitários serão em chapas de laminado 

estrutural TS, cor a definir.  

- Dimensões: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto. 

- Ferragens: As portas deverão ser fornecidas com as ferragens necessárias para o 

seu correto funcionamento, especificações de ferragens consultar o setor de Obras 

da Gramadotur. 

3.3.21. Pintura 
- Preparo das superfícies 

 As superfícies a serem pintadas devem ser lixadas, estar firmes, limpas, 

secas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.  Partes soltas ou mal aderidas devem 

ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfície.  Manchas de gordura ou 

graxa devem ser removidas com água e detergente.  Superfícies mofadas devem 

ser lavadas com água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguando em seguida.  

Será eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada.  As 

imperfeições da parede devem ser corrigidas com aplicação da mesma argamassa 

do reboco.  As pequenas imperfeições não devem ser corrigidas com massa corrida 

para que não haja desuniformidade do revestimento. 

- Superfícies Rebocadas 
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As superfícies devem estar bem curadas, processo que demora 

aproximadamente 28 dias. Pode-se efetuar as pinturas com reboco em idades 

menores, porém a garantia da durabilidade deve ser atestada pelo construtor. Estas 

receberão uma demão de selador acrílico e em seguida duas demãos de tinta 

acrílica nas cores especificadas pelo setor de Obras da Gramadotur. 

- Superfícies de Madeira 

As madeiras terão suas superfícies lixadas até que se apresentem totalmente 

lisas. Após a eliminação do pó, será aplicada nas madeiras virgens uma demão de 

selador, novamente lixadas, para que sejam aplicadas duas demãos de tinta esmalte 

sintético na cor especificada de acordo com o setor de Obras da Gramadotur. 

- Superfícies de gesso acartonado 

As superfícies de gesso acartonado deverão ser previamente preparadas e 

seladas com uma demão de selador acrílico. Todas as imperfeições devem ser 

corrigidas antes da aplicação do selador. Em seguida duas demãos de tinta acrílica 

nas cores especificadas pelo setor de Obras da Gramadotur. 

3.3.22. LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS 
            3.3.22.1. Louças sanitárias e bancadas 

Todos os vasos sanitários serão em louça branca, de caixa 

acoplada, completos, fixados firmemente com parafusos. Serão em 

modelos compatíveis com o valor da planilha orçamentária. 

Todos os lavatórios serão de louça branca de semi encaixe, fixados 

em bancadas de granito com 60cm de largura, acabamento polido, 

peças homogêneas, de boa qualidade, sem trincas, com roda 

tampo laterais de 20cm e acabamento frontal de 25cm e 

comprimento que comporte a quantidade de cubas. Deverão ser 

fornecidos em modelos compatíveis com os valores da planilha 

orçamentária. 

Os mictórios serão em louça branca, sifonado. 

  No bar serão instaladas duas cubas em aço inox em bancada de 
granito. 
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           3.3.22.2. Metais 
As válvulas de lavatórios serão em metal cromado, de boa 

qualidade. 

As torneiras serão de mesa, cromadas, com sensor, bivolt. 

Os acabamentos de registros serão cromados, em modelos 

escolhidos pela fiscalização da Gramadotur, em valores compatíveis 

com a planilha orçamentária. 

          3.3.22.3. Rede de gás 
               Deverá ser previsto um ponto de gás com rede de cobre flexível de 

½” para o fogão do bar. A instalação deverá atender os requisitos do 

CBMRS. O local ideal para o ponto de gás será indicado pela 

fiscalização da Gramadotur. 

           3.3.22.4. Exaustor 
               Deverá ser previsto um exaustor para o bar. A instalação deverá 

atender a NBR 14.518. O local será indicado pela fiscalização da 

Gramadotur. 

           3.3.22.5. Guarda corpo 
Na escadaria deverá ser instalado guarda corpo com corrimão 

conforme o projeto preventivo contra incêndio fornecido pela 

fiscalização da Gramadotur. Será metálico com pintura eletrostática 

em cor escolhida pela fiscalização. 

           3.3.22.6. Espelhos 
               Sobre os lavatórios dos sanitários e lavatório central deverão ser 

instalados espelhos bisotados fixados com parafusos com 

acabamento cromado. 

3.3.23. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
          Após a conclusão dos sistemas que compõem o projeto de preventivo contra 

incêndio deverá ser providenciada a seguinte documentação: laudo de piso 

comprovando o coeficiente de atrito exigido, medição da resistência ôhmica, 

certificado de qualidade das mangueiras de incêndio, nota fiscal e numeração dos 

extintores, laudo luminotécnico da iluminação e laudo de intensidade sonora do 

alarme. 
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 Com os documentos citados acima e as instalações executadas conforme as 

especificações de projeto pode-se solicitar a vistoria do corpo de bombeiros para fins 

de habite-se. 

3.3.24. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 
 Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á 

efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos 

ambientes da construção. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os 

serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, 

com remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies cujo 

acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de construção. 

Ainda deverão ser feitos testes das instalações elétricas e hidrossanitárias, de modo 

que o local possa ser utilizado de imediato. 

3.3.25. Observações 
 Todos os materiais removidos que forem referentes aos serviços de 

demolição e/ou peças que sobrarem em circunstância das obras deverão ser 

removidos por conta da Empresa Construtora (entulhos, sobras de materiais que 

não forem reaproveitadas, entre outros). 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1. Permitir o livre acesso da contratada ou pessoa por ela designado, desde que 

devidamente credenciado para execução dos serviços, proporcionando todas 

as facilidades para que possa desempenhar seus serviços; 

4.2. Fornecer à contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do serviço, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Todas as medidas necessárias para execução do projeto e elementos deverão 

ser aferidas no local; 

5.2. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, e possuir responsável técnico com fornecimento de ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica; 
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5.3. Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com 

o fiscal do contrato que acompanhará os serviços; 

5.4. As prévias dos projetos deverão ser entregues à Fiscalização do Contrato para 

conferência antes de qualquer efetiva entrega parcial ou total. Fica a cargo da 

Fiscalização solicitar correções, melhorias e/ou complementações. Todas as 

solicitações deverão ser realizadas via e-mail, ou por escrito, para que se tenha 

registro das mesmas. 

5.5. A empresa vencedora do certame licitatório será responsabilizada por 

quaisquer imperfeições quanto ao projeto, este será executado pela empresa e 

seus respectivos custos não serão reembolsados pela contratante. 
 

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 
6.1. As execuções dos projetos deverão ser executadas no prazo máximo de 45 

dias corridos, a contar da assinatura do contrato; 
6.2. A empresa deverá apresentar um cronograma com as etapas de trabalho; 

6.3. O Servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

6.4. Em função do Pavilhão estar sendo utilizado para um evento, que será 

realizado do dia 31 de agosto ao dia 09 de setembro de 2019, a obra deverá 

ser isolada com um tapume metálico no comprimento de 45m lineares por 

altura de 2,20m, na parede transversal de todo o Pavilhão 3. 

 
Responsável pela elaboração deste Memorial Descritivo: Claudio Carlucci 

Silveira. 
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APENDICE 1 
PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

MEZANINO PAVILHÃO 3 
 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
Obra 
MEZANINO PAVILHÃO 3 

Localização 
Av. Borges de Medeiros, 4111- Centro - Expogramado - Gramado/RS 

Sistemas a serem executados 
Rede predial de água fria 

Rede predial de esgoto sanitário 

Proprietário 
Autarquia Municipal de Turismo GRAMADOTUR 

CNPJ: 18.137.082/0001- 86 

 
APRESENTAÇÃO 
 O presente memorial tem por finalidade discriminar as especificações, 

detalhamentos e serviços das instalações hidrossanitárias das dependências do 

MEZANINO PAVILHÃO 3. 

 O desenvolvimento do projeto está amparado no regulamento de instalações 

hidrossanitárias pelas Normas Brasileiras publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

Dispositivos Regulamentares 
NBR – 7229 – Projeto, construção e operação de tanques sépticos 

NBR – 5626 – Instalação predial de água fria 

NBR – 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e Execução 

NBR – 9649 – Projeto de Redes de Esgoto 

 

Critérios de Projeto 
 



 

              
 

  
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: (54) 3286 2002 

 

 Os critérios a serem utilizados tem como principal objetivo fornecer um 

sistema técnico eficiente visando estabelecer uma instalação funcional e segura, em 

função de se garantir um mínimo custo com uma máxima eficiência. Não implicam, 

todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com relação à qualidade da 

instalação executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis. 

 

Observações 
 Pequenas alterações poderão ser feitas, todavia mudanças dimensionais de 

porte não devem ser executadas sem a prévia autorização dos projetistas.  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Instalações prediais de água fria 
 A NBR 5626 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, 

execução e manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e 

recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos  

princípios de bom desempenho da instalação da potabilidade da água em sistemas 

com água potável. 

 As exigências e recomendações dessa norma devem serem seguidas 

pelos projetistas, construtores, instaladores, fabricantes, concessionárias e pelos 

próprios usuários 

 

Canalizações 
 É o conjunto de tubos, conexões e acessórios destinados desde o 

armazenamento (reservatório superior) até os pontos de consumo.  

 A tubulação utilizada será em Policloreto de Vinila (PVC) rígido soldável. 

Esta tubulação terá uso exclusivo para o sistema de distribuição de água fria. 

 Todos os componentes do sistema, sejam tubos, conexões ou peças, 

devem suportar uma pressão de 750kPa à 20ºC, sendo 500kPa de pressão estática 

máxima e 250kPa de sobre pressão máxima. 

 As vedações entre tubos e conexões devem ser realizadas com fitas e 

adesivos destinadas para este fim. A fita apresenta facilidade na aplicação e por não 
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ressecar, resulta em grande durabilidade. Não absorvem líquido e possuem grande 

resistência a pressão. 

 O corte do tubo pode ser realizado com serra ou corta tubos. 

 

Tubos 
De Ferro Fundido (Caso necessário). 

 Os tubos de ferro fundido dúctil, devem ser centrifugados, de ponta e bolsa, 

com revestimento internamente, argamassa de cimento, e externamente, zinco e 

pintura betuminosa. Para maiores detalhes dimensionais verificar catalogo do 

fabricante. 

 
De Plástico 

 As tubulações em plástico devem ser de Policloreto de Vinila (PVC), 

rígidos. 

• Obedecerão as normas técnicas: NBR 5648 / 1999 - Sistemas prediais de 

água fria 

 Tubos e Conexões de PVC 6,3 PN 750 kPa com junta soldável – 

Requisitos. 

• Os tubos serão testados com a pressão de serviço de 750 kPa – 20°C. 

• Os tubos serão fornecidos em varas de 3,0 a 6,0m com ponta e bolsa ou 

com rosca e luva, quando aplicável ao tipo escolhido. 

• As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes 

for aplicável, às características gerais dos tubos. Serão fabricados pelo 

sistema de injeção ou similar e seguirão o que determina a NBR 5648 / 

1999 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3 PN 

750 kPa com junta soldável – Requisitos. 

 
Instalações de Esgoto Sanitário 

Considerações gerais 
 A instalação de esgotos deve ser executada rigorosamente de acordo com 

as posturas sanitárias locais vigentes no Departamento de águas e Esgotos, com as 
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normas da ABNT citadas anteriormente ou sucessoras e complementares, com os 

projetos fornecidos e com as especificações que se seguem: 

• Para desvios, usar conexões apropriadas, não será permitido fazer bolsas 

em tubos recortados de PVC, utilizando nestes casos uma luva. 

• Serão observadas, as seguintes declividades mínimas, desde que não 

especificadas no projeto: 

• As inclinações nos ramais de descarga deverão ser de no mínimo 1%. 

Caixa de Gordura 
 As caixas de gordura devem ser do tipo aprovado pela Concessionária dos 

serviços de água e esgotos locais, com capacidade variável em função de sua 

utilização, de concreto pré-moldado, PVC ou material similar estanque, devendo 

satisfazer ao seguinte: 

• Separação situada a 200mm, no mínimo, abaixo da superfície de líquido; 

• Sem septo removível; 

• Fecho Hídrico não sifonável; 

• Fechamento hermético, com tampa de ferro removível, que permita receber 

pavimentação   igual à do piso circundante. 

Caixas de inspeção e Caixas de Passagem 
  As caixas de inspeção e as caixas de passagem devem ser de 

concreto pré-moldado, apresentando seção circular ou prismática, com diâmetro ou 

largura mínima útil de 600 x 600mm, com tampa de ferro, facilmente removível, 

permitindo perfeita vedação e facultando composição com pavimentação idêntica à 

do piso circundante. O fundo deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação 

de depósitos. 

Caixas Sifonadas 
 As caixas sifonadas devem possuir as seguintes características: 

• Possuir desconector (fecho hídrico) que impede a retorno dos gases 

provenientes do esgoto primário. 

• Deve ser estanque, sendo assim totalmente impermeável 

• Possuir boa segurança e durabilidade 

• Possuir sistema de fácil instalação, através de juntas soldáveis. 
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 Devem ser previstos caimentos no contrapiso de no mínimo 0,5% no 

sentido de escoamento da água para um maior rendimento dos ralos. 

Aparelhos Sanitários 
Grelhas 

 Todas as grelhas à serem instaladas em ralos, caixas sifonadas, etc. devem 

ser em aço inox, com tampas giratórias, de forma a poderem ser fechadas, impedindo 

a entrada de insetos e outros animais vindos do esgoto público. 

 As grelhas externas das canaletas de águas pluviais, devem ser em ferro 

galvanizado, preferencialmente a fogo, com pintura eletrostática em cor escolhida 

pelo proprietário. 

Louças Sanitárias e Acessórios 
 As peças devem ser bem cozidas, desempenadas, sem deformações e 

fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis e de bom 

acabamento. O esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, 

granulações ou fendas. 

 As louças devem ser feitas de uma só peça, sem juntas e sem emendas, 

salvo a de união do aparelho ao pedestal, quando houver. 

 As louças sanitárias, e seus acessórios das marcas já especificadas devem 

ser instaladas em rigorosa observância as indicações do projeto e as recomendações 

do fabricante. 

 Deverão ser obedecidas as preferências de marcas, modelos e cores 

escolhidas pelo proprietário. 

Metais dos aparelhos sanitários 
 Os metais devem ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As 

peças não poderão apresentar defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis 

deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerados empenos, 

vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento. 

 A cromagem dos metais deve ser perfeita, não sendo tolerado qualquer 

defeito na película de revestimento, especialmente falta de aderência com a superfície 

de base. Todas as peças deverão ser examinadas antes do assentamento. 

 Os acessórios de ligação às redes de água serão rematados com canopla 

de acabamento cromado. Tão logo sejam colocados, os materiais serão envoltos em 
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papel (jornal ou similar) e fita adesiva (fita crepe), a fim de protegê-las de respingos 

de tintas provenientes da pintura geral. 

 Todos os metais de aparelhos sanitários devem ser de metal cromado. 

 A garantia dos metais deverá ser de no mínimo 5 anos. 

Válvulas e Registros 
Registro de gaveta cromado com Canopla 

 Deve ser conectado a tubulação com fio de Sisal e zarcão, ou vedante para 

roscas, em tubulações de aço galvanizado, e com fita de Teflon (veda rosca) em 

tubulação de PVC rígido roscável e soldável e tubulação em CPVC Aquatherm, 

montados de modo que a canopla se assente normalmente na face acabada da 

parede. 

Válvula de Sucção 
 As válvulas de sucção devem ser instaladas dentro dos reservatórios 

inferiores com o objetivo de manter a tubulação das bombas com 100% de água, 

evitando danos às tubulações e a queima do selo de vedação da bomba d’água. 

 Elas devem possuir um sistema de vedação em borracha nitrílica que 

proporciona vedação perfeita, e uma grade de proteção para evitar a entrada de 

materiais grosseiros. 

 Ela deve ser aplicada em captações de água (recalque) e sua rosca deve 

seguir as recomendações da NBR 6414. 

Informações Complementares 
 As instalações de esgoto, compreendendo a execução de todo serviço de 

captação e escoamento de refugos líquidos do prédio devem ser executadas 

rigorosamente de acordo com projeto básico fornecido e de acordo com as normas 

da ABNT e legislação local do Departamento de águas e Esgotos. 

O sistema de ventilação deve ser constituído por colunas de ventilação, tubos 

ventiladores primários e/ou secundários e ramais de ventilação, conforme detalhes 

de projeto fornecido, e caso não estejam definidos nos projetos solicitar orientação 

da FISCALIZAÇÃO. 

Montagem dos aparelhos 
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 Os aparelhos sanitários devem ser cuidadosamente montados de forma a 

proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, evitar a 

possibilidade de contaminação de água potável. 

Proteção 
 As extremidades das tubulações devem ser vedadas, até a montagem dos 

aparelhos sanitários, com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de 

papel ou madeira para tal fim. 

Especificações 
 As furações, rasgos, e aberturas necessárias em elementos de estrutura de 

concreto armado, para passagem de tubulações, devem ser locadas com tacos, 

buchas, insertos ou bainhas antes da concretagem. 

 As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente 

horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 1% no sentido de 

escoamento. 

 Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, 

todas as demais partes aparentes da instalação, tais como canalizações, conexões, 

acessórios, braçadeiras, suportes, tampa, etc., devem ser pintadas, depois de prévia 

limpeza das superfícies, com solvente apropriado. 

 Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em paredes e/ou 

suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes 

ou de fixação – braçadeiras, perfilados “U”, bandejas, etc. – serão determinados pela 

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

 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 

livres das canalizações devem ser vedadas com bujões rosqueados ou plugues, 

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

de papel, para tal fim. 

 Deverão ser obedecidas as preferências de marcas, modelos e cores 

escolhidas pelo proprietário. 

Aparelhos Sanitários 
 Todos os aparelhos devem ser de louça, a princípio na cor branca, ou 

conforme determinação do Arquiteto ou solicitante. 

 Os vasos sanitários devem ser fornecidos com assento e tampo plástico. 
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 O lavatório de louça com coluna deverá vir acompanhado de ferragens 

para fixação e ligação hidráulica do mesmo. 

 Os aparelhos não poderão ter trincas ou defeitos de fabricação. Toda a 

louça sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência, determinada pelo 

arquiteto responsável ou pelo solicitante. 

 Todos os boxes para deficiente físico receberão barras de apoio em tubo 

inox de um metro de comprimento cada, conforme descrito na norma NBR 9050 / 

2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 As tubulações aparentes, perfilados, chapas e ferragens de fixação em 

geral, equipamentos, etc. devem ser pintados após o lixamento dos mesmos para 

retirada do brilho, e após a aplicação de fundo próprio. 

 Todas as tubulações expostas, quadros, equipamentos, caixas de 

passagem, etc. devem ser pintadas nas cores e padrões da ABNT para cada 

instalação e em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

Braçadeiras 
 Todas as braçadeiras para fixação de canalizações de PVC ou ferro 

fundido devem ser de aço galvanizado ou metalizado, bem como os respectivos 

parafusos, porcas e arruelas. 

 Para o caso de tubulações de cobre, devem ser usadas braçadeiras de 

bronze, latão, cobre ou outro material preconizado pelo fabricante dos tubos ou, 

ainda, dispositivos de isolamento. 

Buchas 
 As buchas para passagens através de paredes de concreto, etc., devem 

ser de aço galvanizado, com flanges soldados nos casos de canalizações de metal 

ferroso. Nos casos de tubulações de cobre, devem ser tomadas precauções 

análogas às especificadas para as braçadeiras, acima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para informações não constantes neste memorial, verificar no Projeto Hidrossanitário 

as informações faltantes, e mesmo que ainda não sejam atendidos todos os 

questionamentos, favor procurar o projetista responsável pelo desenvolvimento do 

projeto para futuras explicações. 
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1. FICHA TÉCNICA 
O presente item tem por objetivo fornecer informações a respeito do Projeto 

Estrutural em Concreto Armado do Horto Municipal em Gramado/RS, objeto do 

presente projeto. 

Deste modo, relacionamos abaixo os referidos elementos. 

• Obra: Mezanino Gramadotur 

• Proprietário: Autarquia Municipal de Turismo GRAMADOTUR 

• Local: Gramado/RS 

Todo o desenvolvimento do presente Projeto Estrutural baseou-se nos 

elementos fornecidos pelo Projeto Arquitetônico, sendo que as soluções estruturais 

foram adotadas em comum acordo com o cliente. 

O Projeto Executivo é composto por 11 pranchas contendo todos os 

desenhos e detalhes construtivos do Projeto Estrutural.  

O presente Memorial Descritivo apresenta comentários sumários sobre o 

conceito do projeto, os procedimentos adotados para a elaboração do mesmo, além 

dos procedimentos executivos a serem observados quando da aplicação dos 

materiais componentes da estrutura. 

 
2. PROCEDIMENTOS DE PROJETO  

A primeira fase do projeto é a concepção da estrutura. Nesta etapa é 

analisado o Projeto Arquitetônico em seu conjunto e definido o tipo de estrutura mais 

adequado. São levadas em consideração também, as sistemáticas construtivas 

usuais do contratante de modo a se projetar uma estrutura que melhor se adapte às 

mesmas. 

Uma vez definido o tipo de estrutura a ser utilizada, é feito o lançamento da 

mesma, quando são definidos os posicionamentos de pilares, vigas, eventuais 

transições, etc, tudo isso de forma a proporcionar a melhor compatibilidade possível 

entre a estrutura e a arquitetura. De maneira geral, salvo orientação em contrário, 

procura-se sempre evitar que a estrutura se destaque mantendo-a tanto quanto 

possível embutida nas paredes, evitando-se ao máximo requadros e mochetas, 
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porém nem sempre isso é possível. 

O lançamento da estrutura é feito por intermédio de software específico, 

utilizando-se os arquivos de desenho da arquitetura e, sobre estes, lançando-se 

diretamente a estrutura em ambiente gráfico. 

Ainda na fase de lançamento, são levados em consideração a 

operacionalidade e racionalidade executivas, a fim de que se tenha um resultado 

final que satisfaça não apenas aos esforços verificados na estrutura, mas que 

proporcione à mesma o máximo de economia e facilidade executiva, atendendo aos 

padrões mínimos de segurança. 

A análise das solicitações realiza-se através de um cálculo espacial em 3D, 

por métodos matriciais de rigidez, considerando todos os elementos que definem a 

estrutura: pilares, paredes, cortinas, vigas e lajes. Estabelece-se a compatibilidade 

de deformações em todos os nós, considerando 6 graus de liberdade, e cria-se a 

hipótese de indeformabilidade do plano de cada piso, para simular o comportamento 

rígido da laje, impedindo os deslocamentos relativos entre os nós do mesmo 

(diafragma rígido). Por isso, cada piso apenas poderá rodar e deslocar-se no seu 

conjunto (3 graus de liberdade).  

A consideração de diafragma rígido para cada zona independente de um piso 

mantém-se, apesar de se introduzirem vigas e de não se introduzirem lajes no piso. 

Quando num mesmo piso existirem zonas independentes, considerar-se-á cada uma 

destas como uma parte distinta relativamente à indeformabilidade dessa zona e não 

se terá em conta no seu conjunto. Por isso, os pisos comportam-se como planos 

indeformáveis independentes. Um pilar não ligado considera-se zona independente.  

Para todos os estados de carga realiza-se um cálculo estático (exceto quando 

se considerarem ações dinâmicas de sismo, em cujo caso se utiliza a análise modal 

espectral) e supõe-se um comportamento linear dos materiais e, por isso, um cálculo 

de primeira ordem, com vista à obtenção de deslocamentos e esforços. 

Uma vez lançada a estrutura em si, são computados os carregamentos de 

vigas e lajes, definindo-se as cargas acidentais, de revestimentos e de paredes de 

cada um destes elementos. 

Todos estes procedimentos são operados diretamente em ambiente gráfico, 

proporcionando uma perfeita percepção do conjunto da estrutura, de sua 
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interferência com a arquitetura, bem como das cargas atuantes. 

Concluído o lançamento, e computadas as cargas atuantes, o pórtico 3D é 

processado, e os resultados analisados a fim de se detectar os pontos críticos da 

estrutura. Nesta etapa são analisadas todas as deformações da estrutura, sendo as 

peças críticas redimensionadas a fim de que as flechas se situem dentro das 

tolerâncias previstas pela Norma Brasileira. Não raro nesta fase, faz-se necessária a 

experimentação de diversas soluções, até se encontrar aquela que apresente as 

menores deformações e o melhor comportamento global.  

Ressalte-se que a metodologia utilizada, pelo método matricial de rigidez, 

permite uma análise bem mais realista do comportamento da estrutura em seu 

conjunto, ao contrário dos métodos tradicionais que analisam as peças isoladamente 

e, portanto, não levam em conta os efeitos cumulativos das diferentes peças 

estruturais.  

Uma vez processado o pórtico e obtidos os resultados considerados 

satisfatórios, passa-se ao refinamento da estrutura, isto é, à análise de cada uma 

das peças isoladamente, pois não raro ocorrem casos de elementos que, mesmo 

atendendo às prescrições mínimas de deformações apresentem, por exemplo, 

armaduras excessivas para efeito construtivo, recomendando-se, portanto, o seu 

redimensionamento. 

Todos os desenhos são desenvolvidos a partir do software de cálculo, e 

aprimorados por intermédio de softwares específicos de desenho.  

Inicialmente são feitas as plantas de locação de pilares e formas dos 

diferentes pavimentos. Estas plantas, antes de sua impressão final, são impressas 

em sua versão provisória, para uso interno, quando se procura identificar eventuais 

falhas nas mesmas.  

Definidas as formas, inicia-se o desenho das armaduras das diversas peças 

estruturais, as quais são obtidas diretamente das formas já devidamente concluídas 

e revisadas. Nesta fase são feitas as edições de detalhes construtivos, os quais 

muitas vezes são impossíveis de serem caracterizados na fase de definição da 

estrutura. Após toda a parte gráfica concluída, é feito um levantamento dos 

consumos de materiais, com utilização de software desenvolvido especificamente 

com este objetivo, a fim de se elaborar o Resumo Geral, o qual é apresentado 
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separadamente por pavimentos. 

Todo o processo de desenvolvimento do projeto segue metodologia 

específica, com roteiros, “check lists” e verificações previamente elaborados, a fim 

de se minimizar a possibilidade de ocorrência de erros. 

Além dos elementos gráficos do projeto, é entregue ao contratante uma 

cópia em CD-ROM de todos os desenhos que compõem o mesmo, para possíveis 

plotagens futuras, que porventura se façam necessárias. Os arquivos são entregues 

em formato .dwg, .doc e .pdf, para fins de consulta e plotagem. 

 

3. A ESTRUTURA 
3.1. Concepção 

Este item tem como objetivo descrever, em linhas gerais, o tipo de estrutura 

utilizada para o projeto em tela. 

Conforme já citado no item 1 deste memorial, a concepção estrutural foi 

adotada em comum acordo com o Contratante, de tal forma a atender às suas 

necessidades. 

3.2. Carregamento  
O projeto, dimensionamento e detalhamento de uma estrutura de concreto 

armado, tem como objetivo quantificar todas as cargas que possam vir a atuar sobre 

a estrutura de tal forma que esta, em regime normal de serviço, possa absorver 

todos estes esforços, dentro de padrões mínimos de segurança. 

Os coeficientes de segurança adotados no presente projeto são aqueles 

preconizados pela NBR 6118/14, e as cargas e pesos específicos dos diversos 

materiais, baseiam-se nas recomendações da NBR 6120/80. 

Com base nas Normas supracitadas, os carregamentos, pesos próprios, 

etc., adotados no presente projeto, são os seguintes: 

• peso-próprio do concreto armado  ................................................ 2.500 kg/m³; 

• carga de paredes de alvenaria ..................................................... 1.300 kg/m³; 

• carga de revestimento das lajes ...................................................... 100 kg/m²; 

• cargas acidentais das lajes de pavimento para depósito  ................ 300 kg/m²; 
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3.3. Vigas 
As vigas foram projetadas com dimensões compatíveis com suas cargas e 

vãos, de tal forma a absorverem os esforços solicitantes, dentro das prescrições da 

NBR 6118.  

Todos os detalhes das vigas encontram-se nas plantas correspondentes. 

3.4. Pilares 
Os pilares foram projetados com taxas de armadura variando entre 0,5 e 4%, 

a fim de atender à prescrição da NBR 6118, que prescreve que os mesmos não 

poderão ter taxas acima de 8% na região de transpasse, e não inferiores a 0,4% em 

sua seção normal (armadura mínima). 

Os detalhes dos pilares, suas dimensões, armaduras, esperas, etc., estão 

detalhados nas plantas correspondentes. 

3.5. Fundações 
A escolha do tipo de fundações depende de dois fatores: da ordem de 

grandeza das cargas atuantes e da capacidade de suporte do terreno. 

As sapatas foram calculadas para solo com tensão admissível σadm = 2,50 

kgf/cm², calculadas de acordo com boletim de sondagem do pavilhão existente 

fornecido pelo contratante. Deverão ser ultrapassadas as camadas superficiais de 

aterro. Como o solo natural tem certa inclinação, assim também o comprimento dos 

colarinhos (pescoço) pode ter comprimento variável. No reaterro, executar com 

cuidado para não deslocar os arranques de pilares.  

3.6. Concreto 
O presente projeto foi calculado prevendo-se utilização de concreto da 

classe C25 (25 Mpa) aos 28 dias. Devido à necessidade de agilidade na execução 

da obra, deve-se utilizar uma das opções de concreto com as seguintes 

características: 

- Concreto C30 elaborado com cimento CPV-ARI; 

- Concreto C35 elaborado com cimento CPI ou CPII com aditivos aceleradores de 

pega. 

Independente da escolha deve-se garantir a resistência de 25MPa aos 7 

dias. Para isso recomenda-se que desde a contratação a empresa execute ensaios 

em traços que atendam aos parâmetros, antes da aplicação na obra. Outras opções 
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de concreto podem ser utilizadas, desde que em comum acordo com o contratante e 

autorização expressa do projetista. 

Recomenda-se a utilização de concreto com fator água/cimento abaixo de 

0,55. Todo o concreto deve ser usinado, adquirido de concreteiras que forneçam 

produto de boa qualidade. 

3.7. Lajes 
A espessura das lajes foi determinada em função da conjugação de cargas e 

vãos, de tal forma que as deformações das mesmas se situem dentro das 

prescrições normativas. Todos os detalhes necessários ao correto entendimento das 

lajes encontram-se nas plantas de detalhamento das mesmas. Não foi considerado 

peso de alvenaria em nenhuma situação. 

Foi utilizada laje pré-fabricada treliçada a qual terá armaduras adicionais de 

acordo com a planta de lajes.  

 

4. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS 
4.1. Cura e proteção do concreto 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser 

protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, 

secagem, chuva torrencial, agente químico, bem como contra choques ou vibrações 

de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar 

a sua aderência à armadura. 

A cura tem como objetivo principal manter a água de amassamento no 

interior da massa de concreto durante os primeiros dias, que compreendem a pega e 

o início do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação 

tenha alcançado níveis satisfatórios, evitando assim, a formação de fissuras. 

Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, 

pode-se optar entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática: 

• lâmina de água: mais adequado para cura de lajes, consiste na manutenção de 

uma lâmina de água com 3 a 5 centímetros de altura sobre a superfície do concreto; 

• camada de areia saturada: também adequado para cura de lajes, consiste na 

deposição de uma camada de areia com 2 a 3 centímetros de altura sobre a 
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superfície do concreto, que deve ser mantida saturada em água; na retirada, ao final 

do processo de cura, recomenda-se que se permita a completa secagem da areia, a 

fim de que o concreto seque de maneira gradativa; 

• camada de serragem saturada: também adequada à cura de lajes, consiste na 

deposição de camada de serragem saturada sobre a superfície do concreto; 

• sacos de pano com material úmido: adequado tanto para cura de elementos 

verticais quanto horizontais, consiste na colocação de panos preenchidos com areia 

ou serragem, numa altura aproximada de 2 centímetros, devendo os sacos serem 

mantidos constantemente úmidos; 

• sacos de pano úmidos: consiste na colocação de sacos de pano sobre a superfície 

do concreto, e a manutenção constante de sua umidade; 

• membrana de cura: adequadas em casos em que não seja possível a cura úmida, 

consiste na aplicação de produtos industrializados específicos para este fim, tais 

como emulsões aquosas, soluções resinosas ou parafínicas, sobre a superfície do 

concreto, através de pulverizadores ou rolos de pintura; a vida útil da película varia 

de 3 a 4 semanas; 

• umedecimento das formas; recomendados para elementos com pequena 

superfície de concreto exposta, tais como pilares e vigas, consiste na constante 

molhagem das formas, a partir do topo, para impedir a evaporação da água através 

delas. 

A pulverização de água sobre o concreto como método de cura, somente 

poderá ser empregada quando houver um controle rigoroso de periodicidade entre 

os períodos de molhagem, sob o risco de ocorrer fissuramento do concreto pela 

ocorrência de ciclos molhagem/secagem. 

No caso de cura úmida, o processo deve iniciar assim que o concreto atingir 

um grau de endurecimento satisfatório. 

Se o processo escolhido for a película de cura, ou cura química, a mesma 

deve iniciar assim que a água da superfície do concreto secar, sendo tal fato 

perceptível pelo desaparecimento do brilho característico. 

Em superfícies verticais, a cura deve iniciar tão logo sejam retiradas as 

formas. 
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Como o processo de desforma será prematuro a eficiência da cura será 

primordial para que se obtenham os resultados do Fck necessário. Assim, o 

processo de cura deve se prolongar durante todos os 7 dias.  

4.2. Formas 
As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequado ao tipo de 

acabamento pretendido para as superfícies das peças concretadas. 

Tendo em vista que eventuais movimentações das formas que se produzir 

entre o momento do lançamento do concreto e o início da pega, pode causar o 

aparecimento de fissuras, as formas deverão ser dimensionadas de modo que não 

possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, 

quer sob a carga, especialmente do concreto fresco, considerando nesta o efeito do 

adensamento sobre o empuxo do concreto. 

A NBR 6118/18 recomenda que as formas e escoramentos deverão ser 

dimensionados e construídos conforme indicações da NB11 e NB14. 

As cargas a serem consideradas quando da execução das formas, são as 

seguintes: 

• cargas verticais permanentes - peso próprio do madeiramento de formas, 

peso do concreto, e das armaduras; 

• cargas verticais acidentais - peso dos operários, dos equipamentos, 

materiais de construção, sobrecarga do concreto quando do lançamento, 

etc.; 

• cargas horizontais - deve ser considerada a pressão do concreto fresco 

contra as laterais das formas, a força de expansão do concreto, a 

pressão do vento e o impacto de equipamentos; deve-se considerar 

ainda a velocidade e sequência do lançamento. 

Para concretos aparentes, deverão ser evitadas formas que apresentem 

marcas ou irregularidades oriundas da esfoliação de painéis de madeira, e 

rugosidade excessiva proveniente da ausência de desmoldantes. Deverão ainda ser 

tomados cuidados nas emendas dos diversos componentes das formas, bem como 

com o emprego de aditivos desformantes, pois os mesmos poderão vir a causar 
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manchas no concreto. 

Devem ser evitadas vibrações excessivas causadas pelo tráfego de 

veículos, pessoas ou equipamentos sobre as formas, ou ainda pela utilização 

incorreta de vibradores. É proibida a vibração direto na armadura, pois esta causa a 

perda de aderência entre a barra e o concreto que já inicia o processo de cura. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas devem ser vedadas, 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto devem estar isentas de 

impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. As formas deverão ser molhadas 

até a saturação. 

4.3. Escoramento 
Deverá ser executado escoramento, de modo que este não sofra, sob a 

ação de seu peso, do peso da estrutura, e das cargas acidentais que possam atuar 

durante o andamento da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que 

possam causar esforços no concreto na fase de cura. 

As escoras deverão ter seção transversal compatível com o espaçamento 

projetado, sob o risco de ocorrer flambagem das mesmas. No caso de cargas 

elevadas, recomenda-se aumentar a seção das escoras, ao invés de reduzir o 

espaçamento entres as mesmas, a fim de não prejudicar as condições de 

movimentação de pessoal ou equipamentos. 

Não devem ser empregados pontaletes de madeira com diâmetro ou menor 

lado da seção retangular inferior a 10 centímetros para madeiras duras, ou 12 

centímetros para madeiras moles. 

Os pontaletes com mais de 3 metros de comprimento deverão ser 

contraventados, para evitar a flambagem. Esta precaução poderá ser dispensada 

somente se for demonstrada sua desnecessidade. 

No caso de escoras apoiadas no solo, e em caso de dúvida quanto à 

capacidade de suporte deste, o mesmo deverá ser compactado ou revestido com 

material resistente. 

Deve merecer atenção especial, eventuais necessidades de remoção 

temporária de escoras para dar acesso a equipamentos ou materiais. 

4.4. Descimbramento e desforma 
As formas e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente 
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para que o concreto desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação 

excessiva do conjunto e consequente formação de fissuras. 

Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar 

somente quando o concreto apresentar resistência suficiente. 

Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função 

do tempo. Sob uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da 

deformação com o tempo, sendo que a deformação final pode ser bem maior que a 

deformação que ocorre no momento da aplicação da carga (deformação 

instantânea). Este fenômeno é denominado fluência.   Assim, a fluência pode ser 

definida como o aumento da deformação sob uma tensão constante. A fluência, 

entretanto, não é um fenômeno totalmente reversível, pois, mesmo se o 

carregamento da estrutura for aliviado, há uma diminuição imediata da deformação 

associada a uma diminuição gradativa. Restará, entretanto, uma deformação 

residual irreversível. 

Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de uma peça de concreto, 

pode-se destacar como um dos mais importantes a resistência do concreto no 

momento da aplicação da carga. 

Dentro de amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à 

resistência do concreto no momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e 

qualquer fator que influir no desenvolvimento das resistências do concreto, estará 

afetando a fluência. 

Pelo que foi exposto nos parágrafos anteriores, fica claro que, quanto mais 

se retardar a retirada de formas e escoramentos, e quanto mais se puder retardar o 

carregamento da estrutura, menores serão as deformações que a mesma virá a 

sofrer e, portanto, menor será a incidência de fissuras, e maior a durabilidade do 

concreto. 

Devido ao processo de execução acelerado da obra, os escoramentos terão 

sua retirada prematura, tomando os devidos cuidados com resistência e cura até os 

7 dias. Portanto a retirada das formas deverá obedecer, no mínimo, o seguinte 

cronograma: 

• Faces laterais ............................................................................ 3 dias 
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• Faces inferiores com pontaletes bem encunhados ................... 7 dias  

Os prazos de desforma acima relacionados, somente poderão ser 

diminuídos, caso se comprove, através de ensaios de rompimento à compressão de 

corpos de prova do concreto, que o mesmo atingiu a resistência necessária. 

No caso de se deixar pontaletes após a desforma, estes não devem ser 

colocados em posições tais, que possam produzir esforços contrários àqueles para 

os quais a peça foi projetada. Um exemplo comum deste erro é a permanência de 

escoras somente na extremidade de lajes em balanço, fazendo com que a mesma 

se comporte como bi-apoiada, e resultando, na maioria dos casos, em deformações 

excessivas na peça, e no fissuramento da mesma. 
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APENDICE 3 
PROJETO ELÉTRICO 

MEZANINO PAVILHÃO 3 
 

1. OBRA: 
Mezanino Pavilhão 3 – Expogramado  

Endereço: Av. Borges de Medeiros, n°4111 - Centro 

Município: Gramado/RS 

Total de Unidades: 01 

 
2. INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo serve de complemento aos desenhos, tabelas e 

simbologias apresentadas no projeto. O mesmo tem por objetivo a orientação para 

que os serviços indicados no projeto sejam executados de forma adequada e 

corretamente, bem como especificar detalhes construtivos para a execução do 

projeto. Sendo assim, sua leitura torna-se obrigatória por parte da empresa 

executante.  

No projeto elétrico em sua totalidade buscou-se respeitar e atender 

criteriosamente as normas técnicas vigentes relacionadas como a NBR5410 e 

NR10.  

A empresa que executará a obra deverá apresentar a Anotação de Registro 

Técnico (ART) de execução de obras/serviço do projeto elétrico em questão. As 

instalações deverão ser realizadas e acompanhadas por profissionais habilitados. 

Estes profissionais devem cumprir a rigor todas as especificações aqui contidas.   

O não cumprimento das mesmas elimina qualquer responsabilidade sobre o 

projetista caso ocorram problemas no desempenho das instalações. Toda e qualquer 

alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia do 

projetista que produzirá ou não um ofício aprovando a execução.  

 

3. PROJETO 
3.1. Alimentação  
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A alimentação das cargas elétricas da ampliação do mezanino do 
pavilhão 3 será feita por dois quadros de distribuição já existentes. Sendo um 
localizado no banheiro feminino denominado no projeto do QD1 e outro 
localizado no bar, porém deverá ser deslocado para a parede ao lado conforme 
projeto e denominado de QD2. 

Os circuitos terminais alimentados por estes dois quadros de 
distribuição poderão ser vistos no diagrama unifilar. O disjuntor geral e o DR 
de cada quadro serão mantidos, restando assim, a instalação dos disjuntores 
dos circuitos terminais das cargas que compõem o mezanino. 

3.2. Dispositivos de Proteção 
Os dispositivos de proteção devem ser dispostos e identificados de forma 

que seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. 

Além dos disjuntores termomagnéticos utilizados na instalação para 

proteção contra sobre carga (tipo DIN), serão utilizados também disjuntores de alta 

sensibilidade, cuja função é a proteção contra choques elétricos, denominados de 

disjuntor diferencial residual (DR).  

Conforme NR-10, todos os disjuntores devem dispor de dispositivo que 

sinalize as situações “ligado” através da cor vermelho e “desligado” através da cor 

verde. 

3.3. Quadro de Distribuição 
Os quadros de distribuição de energia elétrica são de sobrepor na parede, 

todo construído em material metálico (aterrado), tampa espelho removível com local 

para fixação de etiquetas identificadoras dos circuitos, recortada de modo a permitir 

o acionamento dos disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes 

energizadas, esta proteção deverá ser feita através de placa de acrílico. 

Conforme NBR 5410, todos os quadros de distribuição deverão possuir 

Diagrama Unifilar e a seguinte advertência: 

ADVERTÊNCIA 
1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a 

instalação, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. 

Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque 

seus disjuntores ou fusíveis por outro de maior corrente maior (amperagem) 
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simplesmente. Com regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de 

maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de 

maior seção (bitola). 

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de 

proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de 

desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, 

principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso 

significa muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias 

internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais 

qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A 

ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS 

E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO. 

3.4.  Dimensionamento 

Para o perfeito funcionamento dos equipamentos que compõe o projeto 

devem-se observar algumas especificações durante a execução das instalações 

elétricas.  

      3.4.1 Tomadas 

      Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral (TUG’s) 

foram previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10/250V). Para 

a alimentação dos equipamentos de uso especifico (TUE’s), tais como 

chuveiro recomenda-se a utilização de Sindal (35A/250V). 

      3.4.2. Interruptores 
       Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 

10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras. Serão do tipo 

simples, dupla. 

      3.4.3. Iluminação 

                   O projeto deste empreendimento foi elaborado considerando os critérios 

luminotécnicos da norma em vigor para este tipo de uso, 

adequadamente estudado para cada ambiente da edificação.  Para 

determinação do fluxo luminoso mínimo requerido deverá ser atendida a 

NBR 8995. Para todos os ambientes foram consideradas luminárias do 

tipo LED, sendo que as mesmas deverão ser aterradas e distribuídas de 
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acordo com o projeto. Cabe salientar que as luminárias dos banheiros 

foram especificadas conforme luminária já existente no almoxarifado da 

contratante, sendo assim, serão lançadas na planilha apenas 3 dos 16 

itens da luminária LED modelo DS-169 sobrepor branco neutro 22W – 

ref. Intral ou equivalente. 

       3.4.4. Eletrodutos 

                    Os eletrodutos quando embutidos serão de PVC flexível antichama, 

quando aparentes serão do tipo PVC rígido tipo encaixe antichama.  

       3.4.5. Fios 

Serão utilizados condutores de cobre com isolamento para 450/750V 

(isolamento PVC, flexível do tipo anti-chama) para a alimentação dos 

circuitos terminais e os condutores para a alimentação dos quadros de 

distribuição já encontram-se instalados. A bitola mínima a ser utilizada 

será de 1,5mm² para os circuitos de iluminação e de 2,5mm² para 

circuitos de força. 

 

      Observações: Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores 

prevista para a identificação dos cabos: 

- Azul Claro → os condutores neutro;  

- Verde ou Verde e Amarelo → os condutores de proteção (terra);  

- Preto → os condutores da fase F1;  

- Branco ou Cinza → os condutores da fase F2;  

- Vermelho → os condutores da fase F3;  

- Amarelo → os condutores de retorno.  

                      Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente 

necessário. Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de 

proteção até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas 

derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita 

isolante. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem. O fabricante 

deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO. 
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APENCIDE 4  
PROJETOS  

PROJETO ARQUITETÕNICO - PLANTA BAIXA 
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PROJETO ESTRUTURAL -  PLANTAS 
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PROJETO ELÉTRICO 
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
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