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MEMORIAL DESCRITIVO E 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Projeto: Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Central (ESF). 
Agente Executor: Prefeitura Municipal de Erval Seco / RS. 
Local: Avenida do Comércio esquina com a Avenida 12 de Abril, 101 – Erval Seco /RS 
 
 
1.0 – OBJETIVO: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os requisitos mínimos das obras para 
execução da reforma no Posto de Saúde Central de Erval Seco, localizado na Av. do Comércio esquina com a 
Av. 12 de Abril, será feita a demolição de algumas paredes, fechamento de vãos indicados, troca de piso 
cerâmico onde necessário, remoção da cobertura da ala antiga e instalação de uma estrutura e cobertura nova, 
ampliação para nova lavanderia e abrigo de lixo e compressores e revitalização dos passeios. 

A reforma do Posto de Saúde deverá proporcionar a melhoria das condições trabalho dos 
funcionários e atendimento ao público, e por fim, também o embelezamento do estabelecimento. 
 
2.0 – GENERALIDADES: 

Este projeto é composto de: 
 

- Área existente (Ala Antiga e Nova).........................................574,04 m²; 
- Banheiros externos e calçada...................................................21,12 m²; 
- Ampliação..................................................................................34,51 m²; 
- Abrigo para lixo e compressores...............................................20,50 m²; 
- Passeios..................................................................................137,00 m²; 

 
3.0 – ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS: 
 
3.1 – REFORMA: 

 
3.1.1 – ALVENARIA 

 
3.1.1.1 – Demolição de alvenaria 
As demolições estão indicadas na planta baixa de interferências. Serão demolidos parte dos 

bancos na entrada da Avenida do Comércio onde será feito o abrigo para os tubos de oxigênio; as paredes 
internas que separavam os antigos banheiros e lavatórios na Ala Antiga; no guichê da Ala Antiga será demolido 
parte de uma parede para instalação de uma nova porta nas dimensões de 0,80 m x 2,10 m; na Ala Nova no 
Est. Farmácia será demolida a parede externa para criar uma abertura de 0,90 m x 2,10 m; na cozinha será 
aberta uma nova janela de peitoril 1,10m e dimensões 1,20mx 1,10m. 

 
3.1.1.2 – Fechamento de alvenaria 
Será fechada a porta do antigo consultório (adjacente ao guichê da Ala Antiga); uma porta dos 

antigos banheiros será fechada; no Ambiente de Acolhimento o fechamento em madeira será retirado e 
substituído por uma parede de alvenaria; no Est. Farmácia e Cozinha serão fechadas as janelas existentes e, 
por fim o guichê da farmácia será preenchido com alvenaria. 

 
3.1.2 – REVESTIMENTO 
 
3.1.2.1 – Demolição de revestimento cerâmico 
Alguns ambientes possuem paredes com revestimento cerâmico e este será removido nos 

ambientes indicados na planta de interferências (COVID, Banheiros antigos da Ala Antiga, e Consultório -
adjacente aos banheiros antigos). 

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

 

2 
 

3.1.2.2 – Chapisco, Emboço e Reboco 
Uma faixa das paredes da circulação entre a Ala Antiga e Ala Nova não possuem chapisco, 

emboço e reboco e devem receber estes três revestimentos. As paredes onde serão removidos o revestimento 
cerâmico também deverão receber emboço e reboco. As novas paredes, indicadas na planta baixa de 
interferências, deverão receber chapisco, emboço e reboco.  

 
3.1.3 – PINTURA 
 
3.1.3.1 – Pintura de paredes 
Inicialmente deve ser feita limpeza e lixamento das superfícies; eliminando partes soltas ou mal 

aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo à raspagem ou escovação da superfície. Na limpeza deve-se 
remover todas as manchas de qualquer agente gorduroso. Onde for necessário deve-se corrigir imperfeições 
profundas com o mesmo acabamento utilizada na alvenaria, as imperfeições menores devem ser corrigidas 
com massa corrida.  

Depois da limpeza, lixamento e eventuais correções da superfície será aplicado fundo selador nas 
paredes externas, internas e teto. Todas as paredes internas e externas e teto receberão duas demãos de 
pintura látex acrílica nas cores a serem definidas pela Secretaria da Saúde, sendo a pintura feita de maneira 
uniforme. 
 

3.1.3.2 – Pintura de esquadrias 
As portas de madeira deverão ser limpas e lixadas. Receberão duas demãos de tinta esmalte 

sintético fosco nas cores a serem definidas pela Secretaria de Saúde. 
As janelas e portas metálicas deverão ser limpas e lixadas e serão pintadas com tinta alquídica 

(esmalte sintético acetinado) aplicada com rolo ou pincel em duas demãos. 
 
3.1.4 – PISO 
 
3.1.4.1 – Demolição de piso cerâmico  
Será demolida uma grande porcentagem do piso cerâmico existente, conforme indicado na planta 

baixa de interferências. A forma de remoção do piso cerâmico será de forma mecanizada com martelete. 
 
3.1.4.2 – Revestimento para piso cerâmico  
Os revestimentos dos pisos serão do tipo cerâmico e serão colocados nos ambientes indicados na 

planta de interferências.  
Os pisos cerâmicos terão as dimensões de 45 x 45, PEI V, nas cores claras, assentados com 

argamassa de cimento-cola própria para este fim e rejuntados com rejunte a base de epóxi. 
Estes pisos só serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes, forros e 

vedadas as aberturas externas. 
 
3.1.5 – COBERTURA  
 
3.1.5.1 – Cobertura Varanda 
 
3.1.5.1.1 – Instalação Nova Cobertura de fibrocimento  
A cobertura da Varanda na fachada da Avenida do Comércio receberá novo telhamento em telhas 

de fibrocimento 6mm, fixadas com parafusos. 
 
3.1.5.1.2 – Rufos calhas e algerosas 
As platibandas receberão rufos em aço galvanizado número 24 com desenvolvimento de 25 cm. 

As arestas entre o telhamento e alvenaria deverão ser revestidas com algerosas do mesmo material e tamanho 
dos rufos.  
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3.1.5.2 – Cobertura Ala Antiga 
 
3.1.5.2.1 – Demolição cobertura e estrutura de madeira 
Serão removidas a cobertura antiga e estrutura em madeira sobre a Ala Antiga do Posto de 

Saúde. 
 
3.1.5.2.2 – Instalação de nova cobertura de fibrocimento 
A nova estrutura é em madeira não aparelhada. O telhamento da cobertura será de fibrocimento 

6mm, com telhas fixadas com parafusos. 
 
3.1.5.2.3 – Rufos, calhas e algerosas 
As platibandas receberão rufos em aço galvanizado número 24 com desenvolvimento de 25cm. As 

arestas entre o telhamento e alvenaria deverão ser revestidas com algerosas do mesmo material e dimensões 
dos rufos.  

A calha deve ser em aço galvanizado número 24 com desenvolvimento de 85 cm, sendo a 
inclinação mínima de 2%. 
 

3.1.5.2.4 – Canalização Pluvial 
Serão instalados canos de 150mm para captação da água da calha, nos dois lados do edifício 

onde nas extremidades da calha; e no chão nas extremidades dos canos de 150mm devem ser executadas 
duas caixas coletoras. 

 
3.1.5.3 – Cobertura Ala Nova 
 
3.1.5.3.1 – Rufos e algerosas 
Não serão feitas alterações na estrutura da cobertura da Ala Nova mas, serão instalados rufos nas 

platibandas e algerosas nas arestas entre as telhas e alvenaria, o material dos rufos e algerosas é uma chapa 
de aço galvanizado número 24 com desenvolvimento de 25cm. 
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3.1.5.4 – Cobertura sobre Circulação 
 
3.1.5.4.1 – Cobertura em policarbonato, com estrutura metálica e fechamento com 

veneziana de ventilação em alumínio 
 
 
Cobertura de estrutura metálica tubular com telha em policarbonato alveolar(6mm) e fechamento 

de aberturas em venezianas de alumínio fixa na cor branca. As bitolas dos tubo estão descriminadas na Figura 
01 abaixo, a barra inclinada vertical (10° ) será em perfil metálico U 75x38 #2,25mm. Na Figura 02 pode ser 
visto o fechamento lateral da cobertura com policarbonato. A Figura 03 mostra uma visão geral da de toda a 
cobertura. A Figura 04 detalha as dimensões das venezianas no fechamento lateral longitudinal da cobertura. 
Por fim, é colocada a Figura 05 como visão superior de um ponto de vista diferente, mostrando a outra 
extremidade dessa cobertura.  

 

 
Figura 01 – Dimensões da Estrutura metálica em arco da cobertura. 
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Figura 02 – Detalhe fechamento lateral da cobertura em policarbonato. 

 

 
Figura 03 – Vista geral superior da cobertura em policarbonato. 
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Figura 04 – Detalhe fechamento lateral longitudinal com venezianas. 

 
 

 
Figura 05 – Vista superior da outra extremidade da cobertura. 
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3.2 – AMPLIAÇÃO: 
 

3.2.1 – SERVIÇOS INICIAIS 
 

3.2.1.1 – Locação da Obra 
A marcação da obra será executada de acordo com o projeto arquitetônico. A empresa contratada 

responsabilizar-se-á por qualquer erro de nível, alinhamento, locação, ou de cotas, correndo por sua conta as 
correções necessárias. As medidas deverão ser sempre tomadas em nível. 

A locação da obra deverá ser executada com guias de pinho perfeitamente alinhadas e ancoradas 
em pontaletes de eucalipto seco, cravado no solo. 
 

3.2.2 – TRABALHOS EM TERRA 
 
3.2.2.1 – Escavação e Preparação de vala 
As escavações para as fundações deverão ser manuais e alcançar a profundidade adequada com 

a resistência do terreno. 
 

3.2.3 – FUNDAÇÕES  
 

3.2.3.1 – Sapatas Isoladas em Concreto Armado 
 
As sapatas serão executadas em concreto de fck =20 MPa, 6 sapatas tem as dimensões de 0,60 

m x 0,60 m x 0,30 m e 2 têm dimensões 0,50 m x 0,50 m x 0,30m, localizadas conforme indicado no projeto. As 
sapatas têm uma armadura de barras de aço CA-50 de 10 mm espaçadas a cada 15cm nas duas direções com 
um cobrimento de 5 cm. Deverá ser regularizado o fundo da vala e compactado de forma manual, a modo de 
estabilizar o fundo da vala. 

 
3.2.3.2 – Concreto ciclópico 
A base das alvenarias sob as vigas baldrames será feita com concreto ciclópico de fck=15MPa 

com 30% de pedra de mão. As dimensões dessa base são de 50cm de largura e 30 cm de altura. 
 

3.2.3.3 – Alvenaria de tijolos maciços: 
O nivelamento da edificação será executado em tijolos cerâmicos, maciços, na espessura de 

20,00 cm. Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, com regularidade de forma, igualdade de dimensões, 
ausência de fendas, cozimento parelho e absorção de água entre 10 e l3%. 

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal 
e pasta de areia). 

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 
15,00 mm. 

Conforme o nível do terreno a altura de alvenaria será alterada para o nivelamento de edificação. 
 

3.2.3.4 – Viga de Baldrame: 
Como respaldo deverá ser executada vigas de concreto armado, com dimensões de 0,20 x 0,30 

m, armadas com 5 ferros, sendo 3 positivos com Ø10,00 mm e 2 negativos com Ø10.0 mm. Nos estribos será 
utilizado ferro de Ø5,0 mm, espaçados a cada 0,15 m. Será adotado concreto com resistência mínima de 
20Mpa. 
 

3.2.4 – SUPRA ESTRUTURA 
 

3.2.4.1 – Pilares:     
Serão pilares de concreto armado, com fck = 25 MPa, nas dimensões de 15,0 x 30,0 cm²  e 20,0 x 

20,0 cm² com 4 Ø 10,0, nos estribos será utilizado ferro de Ø 5,0 mm, espaçados a cada 0,15 m.  
Os pilares nascem das sapatas e suas posições estão relacionados em planta. 
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Os pilares devem apresentar superfície lisa sem nenhuma forma de irregularidade no que se 
refere a acabamento superficial e serão apoiados diretamente sobre a viga de fundação. Servindo somente de 
elemento de ligação entre o prédio existente e a obra nova.   

 
3.2.4.2 – Vigas de Respaldo Superior 
Serão executadas de concreto armado sobre as paredes, nas dimensões 15,0x30cm, armadas 

com 4 Ø 10,0 mm, mais reforço onde necessário. Nos estribos será utilizado ferro de Ø 5,0 mm, espaçados a 
cada 0,15 m. Será adotado concreto com resistência mínima de 25 Mpa. Demais informações vide em projeto. 

 
 
 
3.2.4.3 – Vergas e Contra-vergas 
Serão executadas de concreto armado, nas dimensões 15,0 x 11cm, armadas com 4 Ø 8,0 mm. 

Nos estribos será utilizado ferro de Ø 4,2 mm, espaçados a cada 0,10 m. Será adotado concreto com 
resistência mínima de 15 Mpa. O seu comprimento deverá ultrapassar no mínimo de 40,00 cm para cada lado 
da abertura em que será instalado. Demais informações vide em projeto. 

 
3.2.4.4 – Laje 
Será executada uma laje pré-moldada, biapoiada com enchimento de cerâmica, enchimento 

convencional, com altura total de 12 cm (enchimento + capa = 8 + 4). Laje com sobrecarga de 200kg/m² e vão 
de até 3,5m. Será adotado concreto com resistência mínima de 20 Mpa. 
 

3.2.5 – PAREDES EM GERAL 
 
3.2.5.1 – Alvenarias:  
 
Todas as alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos, 06 (seis) furos, as paredes mais finas 

utilizarão tijolos nas dimensões de 14X9X19 cm, assentes em forma de um tijolo, na dimensão de 9,00 cm; as 
paredes mais grossas deverão ser executadas com o bloco deitado (espessura 14mm), com as argamassas 
nos traços usuais. Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, com regularidade de forma, igualdade de 
dimensões, ausência de fendas, cozimento parelho e absorção de água entre 10 e l3%. A alvenaria deverá ter 
tijolos previamente molhados, contrafiados, prumados, nivelados e com perfeita amarração de cantos. As 
juntas não deverão exceder a 1,0 cm. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a parede é 
prumada numa face, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo. 

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal 
e pasta de areia). 

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos fiquem 
contrafiados. 

Todos os vãos das aberturas sejam portas ou janelas previstas no projeto receberão vergas e 
contra vergas em concreto armado, conforme planta. 

As espessuras das paredes deverão estar em perfeito acordo com o projeto, depois de rebocadas. 
Não será aceita pela fiscalização alvenaria fora do prumo ou esquadro. 

 
3.2.6 – IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
3.2.6.1 – Impermeabilização de vigas baldrames: 
As vigas de baldrame serão impermeabilizadas em sua superfície superior e nas laterais, com três 

demãos cruzadas de pintura com hidro asfalto. Para que se proceda aos serviços de pintura betuminosa, se faz 
necessário que as vigas estejam desformadas e seu entorno reaterrado e nivelado 20 cm abaixo do respaldo 
delas. O respaldo dos baldrames deve ser lavado com água sob pressão para remoção da terra eventualmente 
existente por causa do reaterro do terreno circundante. 

 
3.2.7 – COBERTURA  
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3.2.7.1 – Estrutura de Madeira 
Serão executadas estrutura de caibros e ripas em madeira de primeira qualidade, sem nós, 

costaneiras e imperfeições, conforme projeto, sendo as mesmas apoiadas diretamente nas lajes de cobertura. 
A inclinação deverá ser de no mínimo 12%. 
A estrutura das tesouras devera receber tratamento contra cupins e mofo, através de aplicação de 

produtos como “Jimo cupim”. 
 
3.2.7.2 – Telhamento de fibrocimento 
A cobertura receberá cobrimento com telhas de fibrocimento de 6,0 mm, fixados com parafusos. 
 
 
3.2.8 – REVESTIMENTO 
 
3.2.8.1 – Chapisco: 
As novas paredes deverão ser revestidas com chapisco no traço 1:3 de cimento e areia. 
 
3.2.8.2 – Emboço  
Sobre o chapisco será aplicado no máximo 20 mm de emboço, composto de uma argamassa de 

cimento, cal e areia média, traço 1:2:8. 
 
3.2.8.3 – Reboco  
As paredes internas e externas, exceto as revestidas com azulejo, após completa secagem do 

emboço, receberão uma camada fina de reboco, composta de cimento, cal e areia fina, traço 1:2:8 de cimento, 
sendo utilizado feltro. A espessura máxima não deverá ultrapassar 5mm.  

O reboco não poderá ser aplicado antes de completos os serviços de tubulação embutidos.  
 
3.2.8.4 – Azulejos  
Deverão ser assentes em todas as paredes internas na altura de 1,50m da parede, em relação ao 

piso acabado. Os azulejos deverão ser de cor clara, nas dimensões à ser escolhidas, com juntas retas, em 
esquadro, devendo ser bitolados em torno de 2mm, rejuntados com argamassa de cimento branco e alvaiade. 

 
3.2.9 – PAVIMENTAÇÃO 
 
3.2.9.1 – Piso em concreto não estrutural: 
Após a desforma da cinta de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis 

elementos orgânicos porventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com terra 
própria para este fim, rigorosamente compactado, com auxílio de água. 

Sobre este terreno, após executada as instalações de esgoto sanitário, será espalhada uma 
camada de brita nº 1. Após, haverá o lançamento de um lastro de concreto não estrutural com espessura de 
6,00 cm, que será nivelada com régua e desempenada, ficando pronto para receber o revestimento. 

 
3.2.9.2 – Contrapiso de Regularização: 
Será regularizado o contrapiso com argamassa de cimento, areia e cal, na espessura de 2 cm 

para o assentamento do piso cerâmico. 
 
3.2.9.3 – Piso cerâmico: 
Os revestimentos dos pisos internos serão do tipo cerâmico. 
Os pisos cerâmicos terão as dimensões de 45 x 45, PEI V, nas cores claras, assentados com 

argamassa de cimento-cola própria para este fim e rejuntados com rejunte a base de epóxi. 
Estes pisos só serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes, forros e 

vedadas as aberturas externas. 
 
3.2.10 – ESQUADRIAS  
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3.2.9.1 – Portas de Metal:  
As portas de metal de abrir serão em alumínio. Todas as portas serão pintadas com tinta 

anticorrosiva. 
 
3.2.9.2 – Ferragens: 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de 

aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o 
regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. 

As janelas de ferro, tipo basculante, terão componentes adequados ao seu funcionamento. 
 
 
3.2.9.3 – Esquadrias de Metálicas: 
As janelas serão em caixilho de ferro do tipo basculante nas dimensões do projeto. 
 
3.2.9.4 – Vidros:  
Os vidros fantasia com espessura de 4 mm. 
 
3.2.11 – PINTURA  
 
3.2.11.1 – Aspectos Gerais: 
Todas as tinta e material de pintura, deverão ser de primeira qualidade.  
Todos os elementos que receberão pintura deverão ser preparados, tratados e pintados por 

profissionais com experiência comprovada. 
Todas as paredes internas e externas, receberão no mínimo duas demãos de selador, e após tinta 

acrílica semi brilho na cor a se definir, em duas demãos no mínimo até atingir uma superfície uniforme. 
As esquadrias metálicas, após tratamento receberão tinta esmalte na cor a se definir, no mínimo 

em duas demãos até atingir uma superfície uniforme. 
 

3.2.12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
       

3.2.12.1 – Canalizações e Conexões Hidráulicas:  
As canalizações e conexões hidráulicas deverão ser de material de 1ª qualidade, em PVC. Estas 

deverão seguir estritamente o projeto em questão. 
 
3.2.12.2 – Disposição Final de Efluentes: 
Os efluentes deverão ser conduzidos da Fossa Séptica ao Sumidouro, através de tubo em PVC 

Ф100mm. 
 
3.2.12.3 – Movimento de terra: 
As escavações para a execução do sistema de esgoto deverão ser executadas mecanicamente. 
 
3.2.13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
Será executado conforme projeto, obedecendo as normas da RGE e ABNT. 
 
3.2.13.1 – Tubulação e Enfiação:     
Deverão ser executados de acordo com a NB - 3 da ABNT. Do CD partirão os circuitos que irão 

atender as diversas dependências. Todos os circuitos estarão contidos em eletrodutos de PVC rígido 
embutidos nas paredes e forro conforme projeto elétrico.  

Os condutores deverão ser do tipo antichama e ter isolamento mínimo para 600 V. As bitolas dos 
condutores de cada circuito estão indicadas no quadro de cargas. 

 
3.2.13.2 – Iluminação, interruptores e tomadas:  
 Os interruptores deverão ser de marca Pial, Iriel ou similar, com espelho cor cinza, embutido 

em caixas de ferro normalizadas (ABNT). As caixas de ferro deverão ser totalmente embutidas na alvenaria. Os 
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eletrodutos serão ligados as caixas através de buchas e arruelas de ferro galvanizado. Os pontos de luz serão 
executados com luminárias LED de sobrepor (tipo ledvance slim plafon), nas quantidades de lâmpadas 
especificadas no projeto elétrico.  
 

3.2.13.3 – Tubulações: 
Todas as tubulações deverão ser cuidadosamente montadas para que apresentem acabamento e 

funcionamento perfeitos. 
Todas as tubulações serão em PVC flexível. 
A fixação dos tubos deverá ser feita com grampos e argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com segurança. 
 
3.3. – DEPÓSITO DE LIXO E ABRIGO PARA COMPRESSORES: 
 
3.3.1 – SERVIÇOS INICIAIS 

 
3.3.1.1 – Locação da Obra 
A marcação da obra será executada de acordo com o projeto arquitetônico. A empresa contratada 

responsabilizar-se-á por qualquer erro de nível, alinhamento, locação, ou de cotas, correndo por sua conta as 
correções necessárias. As medidas deverão ser sempre tomadas em nível. 

A locação da obra deverá ser executada com guias de pinho perfeitamente alinhadas e ancoradas 
em pontaletes de eucalipto seco, cravado no solo. 
 

3.3.2 – TRABALHOS EM TERRA 
 
3.3.2.1 – Escavação e Preparação de vala 
As escavações para as fundações deverão ser manuais e alcançar a profundidade adequada com 

a resistência do terreno. 
 

3.3.3 – FUNDAÇÕES  
 

3.3.3.1 – Concreto ciclópico 
A base das alvenarias sob as vigas baldrames será feita com concreto ciclópico de fck = 15MPa 

com 30% de pedra de mão. As dimensões dessa base são de 50cm de largura e 15 cm de altura. 
 
3.3.3.2 – Alvenaria de tijolos maciços: 
O embasamento do perímetro da calçada será executado em tijolos cerâmicos, maciços, na 

espessura de 20,00 cm. Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, com regularidade de forma, igualdade de 
dimensões, ausência de fendas, cozimento parelho e absorção de água entre 10 e l3%. 

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal 
e pasta de areia). 

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 
15,00 mm. 

Conforme o nível do terreno a altura de alvenaria será alterada para o nivelamento de edificação. 
 
3.3.3.3 – Viga de Baldrame: 
Como respaldo das paredes deverá ser executada vigas de concreto armado, com dimensões de 

0,15 x 0,30 m, armadas com 4 ferros, sendo 2 positivos com Ø8,00 mm e 2 negativos com Ø8,00 mm. Nos 
estribos será utilizado ferro de Ø5,0 mm, espaçados a cada 0,15 m. Será adotado concreto com resistência 
mínima de 20Mpa. 

 
3.3.3.4 – Impermeabilização de vigas baldrames: 
As vigas de baldrame serão impermeabilizadas em sua superfície superior e nas laterais, com três 

demãos cruzadas de pintura com hidro asfalto. Para que se proceda aos serviços de pintura betuminosa, se faz 
necessário que as vigas estejam desformadas e seu entorno reaterrado e nivelado 20 cm abaixo do respaldo 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

 

12 
 

delas. O respaldo dos baldrames deve ser lavado com água sob pressão para remoção da terra eventualmente 
existente por causa do reaterro do terreno circundante. 
 

3.3.4 – PAREDES 
 
3.3.4.1 – Paredes em geral 
Todas as alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos, 06 (seis) furos, as paredes utilizarão 

tijolos nas dimensões de 14X9X19 cm, assentes em forma de um tijolo, na dimensão de 9,00 cm; com as 
argamassas nos traços usuais. Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, com regularidade de forma, 
igualdade de dimensões, ausência de fendas, cozimento parelho e absorção de água entre 10 e l3%. A 
alvenaria deverá ter tijolos previamente molhados, contrafiados, prumados, nivelados e com perfeita amarração 
de cantos. As juntas não deverão exceder a 1,0 cm. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a 
parede é prumada numa face, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo. 

Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal 
e pasta de areia). 

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos fiquem 
contrafiados. 

As espessuras das paredes deverão estar em perfeito acordo com o projeto, depois de rebocadas. 
Não será aceita pela fiscalização alvenaria fora do prumo ou esquadro. 

 
3.3.5 – COBERTURA 
 
3.3.5.1 – Trama de madeira 
Serão executadas estrutura de terças em madeira de primeira qualidade, sem nós, costaneiras e 

imperfeições, conforme projeto, sendo as mesmas apoiadas diretamente nas paredes. 
A inclinação deverá ser de no mínimo 12%. 
A estrutura das tesouras deverá receber tratamento contra cupins e mofo, através de aplicação de 

produtos como “Jimo cupim”. 
 
3.3.5.2 – Telhamento 
As telhas serão do fibrocimento 6mm, fixadas com parafusos. 
 
3.3.6 – REVESTIMENTOS 
 
3.3.6.1 – Chapisco e emboço 
As paredes internas e externas receberão a aplicação de chapisco e emboço. 
 
3.3.7 – PISO 
 
3.3.7.1 – Piso de concreto não estrutural 
Após a desforma da cinta de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis 

elementos orgânicos porventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com terra 
própria para este fim, rigorosamente compactado, com auxílio de água. 

Sobre este terreno será espalhada uma camada de 3,00 cm de brita nº 1. Após, haverá o 
lançamento de um lastro de concreto não estrutural com espessura de 8,00 cm, que será nivelada com régua e 
desempenada, ficando pronto para receber o revestimento. 

 
3.3.8 – ESQUADRIAS 
 
3.3.8.1 – Portões metálicos 
Serão instalados dois portões metálicos, sendo um de correr e outro de abrir. 
 
3.3.9 – PINTURA 
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3.3.9.1 – Pintura em Geral 
 
Todas as tinta e material de pintura, deverão ser de primeira qualidade.  
Todos os elementos que receberão pintura deverão ser preparados, tratados e pintados por 

profissionais com experiência comprovada. 
Todas as paredes internas e externas, receberão no mínimo duas demãos de selador, e após tinta 

acrílica semi brilho na cor a se definir, em duas demãos no mínimo até atingir uma superfície uniforme. 
As esquadrias metálicas, após tratamento receberão tinta esmalte na cor a se definir, no mínimo 

em duas demãos até atingir uma superfície uniforme. 
 
 
3.4. – REFORMA CALÇADA: 
 
3.4.1 – Locação da Obra: 
A obra deverá ser locada, os panos de concreto moldado “in loco” deverão ser definidos e 

demarcados, para uma correta distribuição dos panos e para manter as dimensões de projeto. 
                        
3.4.2 – Movimento de Terra: 
A empresa será responsável pela retirada de toda a estrutura existente e entregar o canteiro limpo 

para o início dos serviços licitados. 
Para o início dos serviços deverá ser retirado uma camada de terra necessária, para nivelamento 

do terreno e remover toda matéria orgânica que por ventura possa estar presente.  
                          
3.4.3 – Preparo do Subleito: 
Após a retirada, compactação e nivelamento de toda a superfície da base, deverá ser executado 

uma camada de terra até atingir o nível em que será executado os pavimentos de concreto. 
Esta camada de terra deverá ser compactada e estar perfeitamente nivelada.  
Será executado uma camada de brita nº 1 e nº 2 na espessura de no mínimo 3,0 cm em toda a 

superfície que receberá os revestimentos do passeio. 
                    
3.4.4 – Piso em concreto: 
O piso em concreto deverá ser executado com o auxílio de formas, deverá ter no mínimo 10,00cm 

de espessura e ter acabamento desempenado.  
As formas devem estar em prefeito alinhamento e niveladas, para que os panos fiquem 

perfeitamente alinhados e uniformemente distantes uns dos outro, garantindo assim um perfeito encaixe entre 
as placas de concreto, o piso intertravado e o piso tátil direcional. 

O piso deve ter o seu concreto adensado e não possuir nenhum tipo de imperfeição. Após a 
concretagem os panos que necessitarem deverão ser cortados para evitar trincas. 

 
3.4.5 – Piso Intertravado de concreto (PAVER): 
Após a concretagem dos panos de concreto, deverão ser retiradas todas as formas usadas na 

concretagem, promovido uma limpeza e nivelamento dos espaços entre as placas, onde será executado o 
pavimento com o piso intertravado. 

O piso intertravado deverá ter as dimensões de 10 x 20 x 6 cm (largura x comprimento x 
espessura) e ser pigmentado em cor a ser escolhida pela administração. 

Para o assentamento do piso intertravado será utilizado argamassa cimento e areia, com 
espessura mínima de 4,0 cm. Após o assentamento e a secagem da argamassa deverá ser espalhada uma 
camada de areia peneirada para travamento lateral do piso intertravado. 

Os locais e os padrões de assentamento do piso estão relacionados no projeto. 
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Figura 06 – Piso intertravado de concreto (Paver) 

 
3.4.6 – Piso Tátil Direcional: 
Após a concretagem dos panos de concreto, deverão ser retiradas todas as formas usadas na 

concretagem, promovido uma limpeza e nivelamento dos espaços entre as placas, onde será executado a 
instalação do revestimento de piso tátil direcional de concreto. 

O piso tátil direcional de concreto deverá ter as dimensões de 25 x 25 x 2,50 cm (largura x 
comprimento x espessura) e ser pigmentado na cor VERMELHA para o PISO TÁTIL DIRECIONAL e na cor 
AMARELA para o PISO TÁTIL DE ALERTA. 

Para o assentamento do piso tátil será utilizado argamassa cimento e areia, com espessura 
mínima de 7,50 cm. Após o assentamento e a secagem da argamassa deverá ser espalhada uma camada de 
areia peneirada para travamento lateral do piso. 

Os locais e os padrões de assentamento do piso estão relacionados no projeto. 
 

  

Figura 07 – Piso tátil direcional 
 

 
Figura 08 – Piso tátil alerta 
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3.5. – LIMPEZA: 
Após o final dos serviços a obra deverá ser limpa, retirado todo material excedente e entulhos. 

Deverá ser também reparado todo e qualquer dano, as áreas e estruturas existentes na praça, provocados pela 
execução da obra.  

 
3.6 – DIVERSOS: 
Todos os serviços serão executados com materiais e técnicas construtivas que atendam os 

padrões das normas vigentes. 
As alterações ou modificações que porventura se fizerem necessárias deverão ser 

comunicadas e autorizadas pelo setor técnico e pela administração da prefeitura. 
 
 
 

Erval Seco, 23 de Março de 2022 
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