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MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 

características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão 

executados na Reforma e Ampliação da Escola Municipal Iolanda Alves Ferreira, 169 - Alvorada, em 

Lagoa Grande – MG. 

 

I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços. 

Para a execução da obra a Contratada deverá nomear um responsável técnico que responderá pela boa 

técnica e observância as normas em relação aos serviços executados, orientar as ações do encarregado 

e fazer os registros técnicos, como diários, observações e “as builts”, além de manter atualizado no 

canteiro de obra os diários. 

Deverá ser providenciado o documento de Responsabilidade Técnica de execução da obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU. 

Obedecer às Normas da ABNT, suas atualizações e as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a ser executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

Proceder à substituição de qualquer operário, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso 

lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo o mais que 

se fizer necessário para o bom andamento e execução dos serviços previstos. 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 

comunicar ao Contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se ou 

em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no contrato de prestação de serviços. 
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II. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Fornecimento de projeto arquitetônico e especificações particulares, se necessárias. 

Providenciar o documento de Responsabilidade Técnica de projetos e fiscalização da obra, junto ao  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu Responsável Técnico, portanto, 

em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo Fiscal. 

Cabe a Fiscalização por a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, quanto à qualidade e/ou 

quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da qualidade dos materiais empregados 

na obra. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto 

oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando 

eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. 

As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada 

perante a legislação vigente. 

 

CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA 

A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto 

arquitetônico quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Contratada a obrigação de proceder, por sua conta e 

dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim 

se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização. 

Após ser finalizada a locação, a Contratada procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, 

ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com 

as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais 

condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão 

ser comunicados, por escrito, à Fiscalização, que responderá em tempo hábil quais providências deverão 

ser tomadas. 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

Deverão ser realizados, após a execução da terraplanagem, todos os movimentos de terra que visem à 

regularização e implantação dos prédios no local, de acordo com os detalhes existentes no projeto. 

Todos os solos de má qualidade (baixa capacidade de suporte) deverão ser substituídos. Os trabalhos de 
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aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, em camadas 

sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e compactadas. Será adotado método igual para todas as 

áreas remanescentes das fundações, no interior do imóvel. O reaterro no interior do imóvel irá até o 

nível necessário ao recebimento do contrapiso. 

 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

Todas as retiradas e demolições devem ser feitas levando-se em consideração as alterações de layout 

apresentadas pelo Projeto Arquitetônico e complementadas pela Planilha Quantitativa e por este 

memorial.  

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta betuminosa a frio, em 

duas demãos. 

 

ALVENARIAS 

Obedecendo as dimensões de projeto, de tijolos cerâmicos 21 furos.  As paredes internas terão 15 cm 

(acabadas), formando fiadas perfeitamente niveladas, amarradas e aprumadas. Será empregada 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:5, adicionada de 20% de cal, ou argamassa de cimento e areia 

regular traço 1:6 com adição de alvenarite ou similar, conforme recomendação do fabricante.  

Nas três primeiras fiadas sobre o alicerce, deve ser utilizada argamassa de cimento e areia 1:4.  

As juntas serão entre 1,0cm e 1,5cm de espessura. Serão empregados tijolos cerâmicos de boa 

qualidade bem cozidos e de preferência da mesma procedência.  

Verga sobre os vãos das portas e janelas. 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa de 

chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2,40mm e 6,30mm. 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. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e 

nivelamento, fixadas pela especificação de norma brasileira.  Para a aplicação do chapisco, a base 

deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que 

venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de 

revestimento.  

 O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o 

acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. As salas com azulejos deverão ser rebocadas 

novamente após a retirada dos azulejos, para então receber a pintura. O procedimento de execução do 
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reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com 

argamassas -materiais, preparo, aplicação e manutenção.  

 

AZULEJOS  

Os azulejos deverão ser instalados por profissionais experientes e que executem o serviço visando à 

melhor qualidade. Serão instalados nas alvenarias da cozinha, lavanderia e sanitários. 

 

PISO E RODAPÉ  

 O piso e rodapés deverão ser executados em granitina comum, com dimensões de 1,00m x 1,00m.  

Caso perceba-se que no ato da retirada do piso atual, o contrapiso não esteja preparado para receber a 

granitina, a CONTRATADA deverá efetuar o acerto do contrapiso para utilização do mesmo.  

O piso deverá ser previsto com caimento para ralos e/ou caixas sifonadas, conforme previsto em 

projeto. Antes do assentamento do piso, a base deve estar devidamente preparada com uma superfície 

lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade.  

 

PINTURA  

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

• As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

• As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

• Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

• Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

• Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

• Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 

sempre que necessário.  

• Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões 

mínimas de 0,50 x 0,40m no próprio local a que se destina para aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

• Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se 

especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO.  

• As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 

recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os 
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recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente 

misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a 

aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos.  

• Para as pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados 

materiais não-tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura 

em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.  

• Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do 

fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o 

armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como 

prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida 

limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.  

As tintas e seladores acrílicos a ser utilizados deverão ser das marcas Coral, Suvinil, Leinertex, Colorin ou 

Lukscolor. - As tintas utilizadas deverão ser laváveis. 

 

ESQUADRIAS E PORTAIS  

As esquadrias metálicas deverão receber pintura com fundo anti-corrosivo e tinta a óleo de cor a ser 

definida. Já as esquadrias de madeira deverão receber pintura com fundo nivelador e esmalte. 

Todas as portas e portais também deverão receber a pintura.  

Esquadrias e Portais danificados deverão ser substituídos. 

 

PASSA-PRATOS / GUICHÊ 

O passa-pratos (cozinha) e o guichê (secretaria) terão peitoril em granito cinza andorinha, com cantos 

arredondados (sem quinas aparentes), dimensões 200x30cm. 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

Deverão ser substituídos todos os vasos e lavatórios dos banheiros da edificação.  

As peças a ser instaladas deverão atender aos parâmetros estabelecidos nas NBR’S, - NBR 5626:1998 – 

Instalação predial de água fria - NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e 

execução - NBR 5688:2018 – Tubos e conexões para inst. Predial de esgoto. Nos sanitários infantis, serão 

refeitos toda a parte hidros sanitária existente. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO  

Toda a fiação elétrica, os disjuntores, tomadas, interruptores, soquetes e lâmpadas danificados da 

edificação deverão ser fornecidos e instalados. A fiação deverá possuir certificado de conformidade do 

INMETRO. As normas e padrões a serem obedecidos são as seguintes (últimas edições):  NBR 

5410:2005 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 5  NBR 5413:1992 – Iluminância de Interiores – 

Procedimento; NBR 6147:2000 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Especificação;  

NBR 6150:1980 – Eletrodutos de PVC rígido – Especificação;  CONCESSIONÁRIA: Padrões da 

Concessionária de energia elétrica. 

 

PAISAGISMO 

Deverá ser realizada limpeza em toda área a ser trabalhada e a retirada de mato e ervas daninhas do 

local. Nas superfícies onde receberá gramas, o terreno terá que ser coberto com uma camada de 20 

centímetros de terra própria para plantio e receber em média de 100 a 400 g de calcário dolomítico por 

m², ser incorporado ao substrato (o pH ideal para a maioria das espécies ornamentais está entre 6,0 e 

6,5).  

Para um bom resultado no desenvolvimento das plantas é substancial o uso de adubo orgânico, em 

média 5 kg /m2 de esterco de boi, a incorporação do adubo deverá ser feita 20 dias antes do plantio. As 

áreas de plantio e covas deverão ser demarcadas com a aplicação de estacas e mangueiras. Os 

funcionários da obra deverão estar utilizando materiais de segurança adequados e que estejam dentro 

das normalizações técnicas para cada tipo de serviço a ser executado.  

 

Abertura de covas  

A abertura das covas pode ser feita manualmente ou mediante a mecanismo de sulcador acoplado. No 

fundo da cova é colocado 20cm de terra misturado a adubo orgânico e calcário dolomítico. Em 

sequência é necessário aguardar um período para absorção do adubo na terra. O plantio da muda 

acontecerá mediante a retirada do recipiente que envolve o torrão da muda e o plantio da mesma e o 

preenchimento de terra alinhando com o restante do terreno. Em sequência deverá proteger a muda 

contra ventos com a utilização de estaca amarrada como laço na planta. 

 

Plantio de gramado  

O solo onde receberão novos gramados deverá ser escarificado e recoberto por camada de terra fértil. O 

terreno deverá ser nivelado e em sequência colocado as placas de grama dispostas no solo do jeito que 

fiquem justapostas. Após o plantio, o gramado deverá ser irrigado abundantemente. 

 

 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Rua: Manoel Calango – 172 – Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG 

CNPJ: 23.097.454/0001-28 Telefone: (34) 3816 – 2900 

 

Fornecimento das mudas  

A empresa contratada para executar os serviços de implantação dos jardins deverá seguir as tabelas de 

quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos. 

As mudas deverão apresentar uniformidade, devendo ser isentas de enfermidades causadas por pragas 

e doenças, assim como estarem em bom estado nutricional, além de estarem bem enraizadas. 

 

Pós plantio 

Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, não deve 

ser feita nas horas de maior insolação e sim nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde. 

 

Manutenção 

A manutenção de um jardim consiste nas seguintes operações: Irrigações iniciais diárias e abundantes 

(durante o primeiro mês), sempre nos períodos do dia de menor insolação (horários mais frescos do 

dia). O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se que haja acúmulo de água. Realizar 

o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com a necessidade. Essas 

práticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo com cada espécie. Por isso, a 

visita de equipe de jardineiros é recomendada quinzenalmente. Realizar podas nas árvores, impedindo 

que as mesmas entrem em contato com muros, cercas e parede da fachada, retirada de galhos secos e 

mortos que possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas. O corte de grama deve 

ser repetido aproximadamente 8 vezes ao ano, ou sempre que o gramado atingir altura de 5cm. 

 

ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=25 MPA ACO/M3 MOLD.IN-LOCO  

Elemento de fundação profunda, executado mecanicamente incluindo furação e concreto. Concreto 

usinado fck maior ou igual à 25MPa, abatimento 9 ± 1 e consumo mínimo de cimento de 300kg/m3. 

Armação integral. Ideal para locais onde se atinja solo firme até 6m de profundidade. Com aplicação 

reduzida às pequenas cargas pelas limitações que o processo envolve. Para locais de difícil acesso de 

equipamentos e junto aos muros vizinhos ou construções existentes. Não deve ser utilizada abaixo do 

nível d'água (N.A.), principalmente em solos arenosos.  

 

Escavação 

Iniciar os serviços após a verificação da locação das brocas pela FISCALIZAÇÃO. Após a verificação da 

locação, centrar o trado no piquete e escavar até a profundidade especificada em projeto (2,5 m).  
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Concretagem 

Após atingir a profundidade especificada, apiloar o fundo da perfuração com pilão apropriado. O 

concreto usinado será lançado através de funil até 5cm acima da cota de arrasamento de projeto, e 

colocar a armação. No caso de brocas armadas, após apiloamento do fundo, a armação é posicionada no 

furo antes do lançamento do concreto. A descida da armadura e concretagem devem ser feitas na 

mesma jornada de trabalho da escavação da broca. O concreto usinado utilizado deve ter no mínimo fck 

=25MPa e deve ter consistência plástica ("slump" 9 ± 1). Os 5 cm concretados acima da cota de 

arrasamento serão retirados por ocasião da execução do acabamento da cabeça da broca, deixando 

plana, horizontal e sempre 5 cm acima do lastro de concreto magro do bloco de fundação. Qualquer 

modificação que se fizer necessária, devido à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 

autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Cabe à FISCALIZAÇÃO a observação dos seguintes requisitos para o recebimento da obra:  comparar o 

volume teórico previsto e o volume real utilizado na broca. Se o real for inferior ao teórico ficam 

constatados problemas na execução, solicitar escavação em torno de algumas brocas, abaixo da cota de 

arrasamento e, quando for o caso, até o nível d'água, para verificação da qualidade da concretagem, 

havendo dúvidas quanto ao comportamento da broca, exigir o ensaio de integridade de estacas (PIT), e / 

ou prova de carga estática (NBR12131), ficando o custo por conta da CONTRATADA no caso de 

comprovação de comportamento não satisfatório. Cabe à FISCALIZAÇÃO exigir da CONTRATADA após o 

término do estaqueamento, o levantamento do "como executado". 

 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M  

Deverá ser executada a escavação manual de valas com ferramenta apropriada para o bom 

desempenho dos trabalhos. Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos 

fenômenos de deslocamento, tais como: Escoamento ou ruptura do terreno das fundações; 

Descompressão do terreno da fundação; Descompressão do terreno pela água. 

 

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE  

Deverá ser executada a regularização e compactação manual com média de golpeamento de 30 a 50 

vezes por metro quadrado, a uma altura média de 50cm. O maço poderá ser de concreto com diâmetro 

ou área retangular de 20 a 30cm. 

 

LASTRO DE BRITA 

Deverá ser executado lastro de brita em toda a extensão do fundo da vala com espessura de 3 cm. 
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ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO  

Deverá ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro nas normas. Cabe 

destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, compra, 

recebimento, armazenamento e utilização. A verificação da qualidade do aço deve ser feita por 

intermédio de laboratório especializado. Toda a armadura deverá ser dimensionada para que a mesma 

suporte os esforços solicitantes, respeitando o projeto de arquitetura. Existem quatro categorias (CA25; 

CA40; CA50 e CA60) em função da resistência característica de escoamento (respectivamente 250MPa; 

400MPa; 500MPa e 600MPa) e duas classes (A e B), sendo certo que a classe A abrange as barras 

simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que sofreram processo de deformação a 

frio). Vigas de 0,15 x 0,30 m e pilares de 0,15 x 0,25 m (pé direito de 3,30 m). 

 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO  

Trata-se de concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de 

acordo com as características solicitadas, com relação ao seu emprego específico e ao equipamento de 

transporte, lançamento e adensamento do concreto. O concreto dosado executado em central deve 

atender às definições de projeto relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 

dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo 

abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de 

argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à 

presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, têm de 

ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes. A execução de qualquer parte da estrutura 

implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A execução dos 

elementos estruturais de projeto adaptado será atribuição da CONTRATADA e não acarretará ônus para 

o CONTRATANTE. Haverá, obviamente, integral obediência à NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando 

o título desta norma: “Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado”.  

 

TRANSPORTE DO CONCRETO  

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Poderão ser 

utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da 

concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas ou outros. Em 

hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça. O 

transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, adiante 

especificado.  
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INFORMAÇÕES SOBRE A CONCRETAGEM  

Competirá à CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório 

encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, 

do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados. O intervalo máximo de 

tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não excederá a 1 

(uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser 

aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO.  

 

LANÇAMENTO DO CONCRETO  

Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação 

durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários. 

O concreto na laje e vigas deve ser de preferência, bombeado. Lançamento de concreto com uso de 

bombas estacionárias, com ferramental de lanças e tubos necessários para o bom funcionamento e 

limpeza da obra. 

 

LAJE PRE-MOLD. INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM ESCORAMENTO 

MATERIAIS E MAO DE OBRA  

Deverá ser fornecida laje pré-moldada para o forro da edificação, inclusive escoramento, aço e concreto, 

em dimensões e quantidades conforme projeto. Para estimativas preliminares usar as informações dos 

catálogos dos produtores. Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da 

ABNT. As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da 

NBR-6118. Os apoios mínimos das vigotas deverão obedecer as prescrições da NBR-9062 não podendo 

ser menores que 2cm sobre o concreto e 5cm sobre alvenaria. A armadura da vigota deve ficar acima da 

armadura principal positiva da viga, no caso de esta ser invertida. Os furos para passagem de tubulações 

devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os 

projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de 

concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da 

FISCALIZAÇÃO da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e 

das vigotas bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta 

colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje.  
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Montagens, armadura e concretagem 

 Iniciar a colocação da laje com um par de elementos vazados ou blocos de EPS em cada extremidade 

para construir o gabarito de montagem das vigotas. Para o enchimento com blocos cerâmicos deve-se 

deixar uma pequena folga entre as vigotas e os blocos. A armadura deve obedecer ao projeto executivo 

estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura. Deve ser colocada a armadura negativa nos 

apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante. 

No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser molhados abundantemente antes da 

concretagem até a saturação para que não absorvam a água de amassamento do concreto. 

 

ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA  

Cimbramento e escoramento  

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, 

quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão 

quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante. O 

cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a 

NBR14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, 

obedecendo as recomendações do fabricante 

 

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que 

não possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de 

concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada 

lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris de vão de janelas, os quais serão 

guarnecidos com percintas de concreto armado. 

 

COBERTURA  

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA. 

Deverá ser executada estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, na cobertura da 

edificação. As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas 

ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas. As ligações presas nas tesouras devem ser feitas 

pelo menos com quatro pregos em cada peça. Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser 

efetuadas com o auxílio de cobre juntas metálicos, fixados com parafusos. As ligações de apoio de peças 

de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas laterais de madeira, fitas 

metálicas ou chapas de aço fixadas com parafusos.  
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Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diretamente sobre a 

alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou 

frechais (vigas de madeira). As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um 

reforço na região do apoio com dois ferros 5 ou 6,3mm na última junta horizontal e acima da última 

fiada, dentro de uma camada de reboco. As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois 

lados com duas talas de madeira presas ou com duas chapas de aço parafusadas. Os encaixes nas pernas 

devem ser feitos entalhes, chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos em caso de 

afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com estribos, cobre juntas de madeira e cantoneiras 

metálicas nas extremidades e partes centrais da tesoura. As tesouras devem ser contraventadas. O 

contraventamento deve ser executado com mão francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras 

centrais e somente mão francesa nas outras tesouras, entre as pendurais em telhados de duas águas. As 

terças nas coberturas de telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós da tesoura. A fixação 

das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas podem ser feitas por meio de chapas de 

madeira, pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do ângulo menor à 

perna e com o lado do ângulo maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. As emendas das 

terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente ¼ do vão, com chanfros de 45º no sentido 

da parte mais curta da terça. Reforçar as emendas com cobre juntas de madeira em ambas as faces 

laterais da terça, pregadas em fileiras horizontais. Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de 

madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos, as espécies de madeira, do tipo folhoso, a 

serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e 

de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas 

d’água terão de receber pintura impermeabilizante. Os defeitos acima relacionados devem ser 

conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, 

em local coberto e apropriado para evitar a ação da água. Do pedido de fornecimento precisam constar, 

entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as bitolas da peça e o comprimento mínimo ou exato de 

peças avulsas. As bitolas e estruturas de madeira deverão respeitar a NBR 7190. As estruturas deverão 

suportar as cargas exigidas por cada tipo de cobertura, neste caso, telha cerâmica. Em nenhuma 

hipótese os caibros solicitados na obra poderão ser de variança após aparelhagem, menos de 5% do 

valor da bitola quando acabado. Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada 

que apresentem defeitos sistemáticos, tais como: sofreram esmagamento ou outros danos que possam 

comprometer a resistência da estrutura; apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);  

apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da seção transversal da peça, 

rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado etc.;  

não se ajustarem perfeitamente nas ligações; desvios dimensionais (desbitolamento); apresentarem 

sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou outros insetos. As espécies de madeira, do tipo 
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folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao 

ataque de insetos, e de preferência ser previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como 

suportes para caixas-d’água terão de receber pintura impermeabilizante. A argamassa a ser empregada 

no emboçamento das telhas de cerâmica e das peças complementares (cumeeira, espigão, arremates e 

eventualmente rincão) precisa ter boa capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito 

rígida, ser insolúvel em água e apresentar boa aderência ao material cerâmico. Consideram-se como 

adequadas as argamassas de traço 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento: cal: areia, em volume) ou quaisquer outras 

argamassas com propriedades equivalentes. Não poderão ser empregadas argamassas de cimento e 

areia, isto é, argamassas extremamente rígidas, sem cal. Os defeitos acima relacionados devem 11 / 43 

ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de 

madeira, em local coberto e apropriado para evitar a ação da água. Do pedido de fornecimento 

precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as bitolas da peça e o comprimento 

mínimo ou exato de peças avulsas. 

 

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22  

Deverão ser fornecidas e instaladas calhas em chapa galvanizada nº 22 de desenvolvimento no mínim a 

33 cm as quais deverão receber aplicação de galvite para posterior pintura em esmalte. 

 

 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 Deverão ser fornecidos e instalados rufos em chapa de 

aço galvanizado 24. Os rufos pingadeira deverão ser montados no sentido contrário ao dos ventos 

dominantes a fim de se evitar possíveis infiltrações por ação dos mesmos. 

 

ESTRUTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA TELHA METÁLICA 

Características do projeto:  

Galpão com cobertura em tesouras metálicas  

Espaçamento entre as colunas de 5,00m (colunas laterais);  

Cobertura lateral irregular em tesouras; 

 

Sistema estrutural 

Transversal: tesouras treliçadas engastados em pilares de cantoneiras treliçadas com cantoneiras;  

Longitudinal: contraventado no sentido horizontal  

 

Especificação dos materiais utilizados: - estrutura (arcos, tesouras, terças, vigas): aço ASTM-A36 Fy= 

250Mpa Fu= 400Mpa -perfil dobrados: aço ASTM-A36 Fy= 250Mpa Fu= 400Mpa - solda: eletrodo E-

70XX: Fu=485Mpa Terças (ligações secundarias): ASTM A307 4- Normas: - NBR8800/86- Projeto e 
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execução de estruturas de aço de edifícios; - NBR6120/80- Cargas para o cálculo de 

estruturas de edificações; - NBR6123/88- Forças devidas ao vento em edificações; - AWS D1.1/96- 

American Welding Society.  

 

 Ações atuantes na estrutura: De acordo com a NBR8800, anexo B, as ações atuantes na estrutura a ser 

projetada são as seguintes: 

A- Carga permanente: é formada pelo peso próprio de todos os elementos constituintes da 

estrutura;  

B- B- Sobrecarga: seu valor é função da finalidade e da área em que a estrutura for construída, 

podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com o item B-3.6.1 do anexo B da 

NBR8800, “nas coberturas comuns, não sujeitas a acúmulos de quaisquer materiais, e na 

ausência de especificação em contrário, deverá ser prevista uma sobrecarga nominal mínima de 

0,25kN/m2...”  

C- C- Ação do vento: a ação do vento sobre a estrutura será calculada de acordo com a NBR6123.  

D- TELHAS: As coberturas serão compostas de telhas AT 50/1020, trapezoidal, espessura 0,50mm 

galvanizadas, fixadas através de parafusos tipo telha-terça, com pintura 01 face (externa) cor 

branca.  

 

TRAVAMENTOS DA ESTRUTURA  

A estrutura deverá ser contraventada.   

Os ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 1/2” para os contraventamentos.  

 

PINTURA 

As superfícies a pintar deverão ter tratamento superficial com jato de granalha de granulometria 2.5, 

devendo ser feito uma pintura com tinta epóxi , com no mínimo 120 microns de espessura. Para 

retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem deverá ser providenciado o 

lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido. 

 

MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE AÇO NA OBRA 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita de modo a obedecer aos seguintes 

requisitos gerais: As tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e suspensa 

por dispositivos colocados em posições tais que evitaria inversão de esforços a tração e compressão nos 

banzos inferior e superior, respectivamente. Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de 

peças esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentação. A 

carga e descarga da estrutura deverão ser feitas com todos os cuidados necessários para evitar 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Rua: Manoel Calango – 172 – Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG 

CNPJ: 23.097.454/0001-28 Telefone: (34) 3816 – 2900 

 

deformações que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais. 

Todas as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame espesso disposto de 

forma a evitar que a peça sofra efeito de corrosão. As peças deverão ser estocadas em locais que 

possuem drenagem de águas pluviais adequadas evitando-se com isto o acúmulo de água sobre ou sob 

as peças 

 

4. SERVIÇOS FINAIS 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Contratada.  A obra deverá ser 

entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar 

funcionamento perfeito, o piso deverá estar convenientemente limpo, assim como feita a manutenção 

da grama e dos arbustos plantados. 

Deverá ser instalada placa de registro histórico nas dimensões de 40x60 cm, na parede de 

alvenaria, conforme projeto. 

Após vistoria final e constatando-se a conclusão dos serviços especificados, além de sua 

funcionalidade, será formulado o Termo de Recebimento Provisória de Obra. 

 

 

 

____________________________ 
EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA 

Engenheira Civil                                                                                                         
CREA-MG: 199.771/ 

 


