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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS DA OBRA 

As melhorias sanitárias e o esgotamento sanitário são intervenções com o objetivo de 

atender as necessidades básicas de saneamento das famílias indígenas, propiciando instalações 

sanitárias mínimas e destinação de dejetos. Estas intervenções compreendem o conjunto de 

alternativas técnicas, de caráter coletivo, visando garantir o uso e destino adequado para os 

dejetos e águas servidas. 

As principais melhorias sanitárias a serem implantadas, levando em conta a cultura e 

os hábitos desta população indígena são: reforma de banheiros coletivos e de instalação de 

tanque de lavar roupas e escovódromo; reforma de privada com vaso sanitário e outras 

intervenções. Foi observado o nível de complexidade dos sistemas adotados e respeitando-se 

as especificidades deste Distrito Sanitário Especial Indígena e suas comunidades indígenas. 

 

Perfil do DSEI Porto Velho 

Devido a dimensão geográfica ampla e uma rica hidrografia em que se encontra o 

DSEI PVH é difícil o acesso às várias aldeias distantes das cidades em que estão os Pólos 

Base e CASAI’s; o tempo de deslocamento é de no mínimo 2 horas nas aldeias terrestres 

próximas à Porto Velho, até 18 horas na maioria das aldeias e na região de Guajará Mirim 

onde o percurso geralmente é misto (terrestre e fluvial) pode durar até 48 horas. Por este 

motivo nem todas as aldeias possuem Módulo Sanitário Domiciliar, sendo estes implantados 

em aldeias estratégicas, indicadas pelo Plano Distrital. 

O Distrito possui 6 (seis) CASAI’s uma em cada cidade referente a seu pólo, Alta 

Floresta, Ji-Paraná, Jaru, Porto Velho, Guajará Mirim e Humaitá-AM, e junto a elas estão os 

pólo-Base Tipo II (administrativo).  
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AÇÃO/OBRA: Reforma e Adequação de Melhorias Sanitárias. 

LOCALIDADE: Aldeias Indígenas do DSEI – PORTO VELHO/RO. 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Medições. 

 

Esta especificação deverá ser considerada integralmente, sendo complementadas no 

caso de eventual omissão, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes e em vigor. 

Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da equipe 

técnica da SESAI. A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será feita no 

canteiro de obras, através do processo visual. 

O conjunto de normas, especificações, atribuições e diretrizes aqui contidas, buscam 

facilitar procedimentos, direcionar, disciplinar e agilizar o entendimento entre as partes 

envolvidas nos serviços. Fica definido como obrigações da empreiteira o integral apoio à 

obra, nos campos técnicos, administrativos, recursos humanos (mão-de-obra), equipamento, 

ferramentas de trabalho, instalações provisórias, etc. 

Todos os procedimentos deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Contratação de serviços a preço global para construção de melhorias sanitárias em 

aldeias indígenas. 

Lavanderia com banheiro: paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos assentados de 

1/2 vez sendo as três primeiras fiadas de tijolos assentados de 1 vez com argamassa preparada 

com impermeabilizante, infra-estrutura e super estrutura em concreto armado, cobertura com 

telha de fibrocimento 6 mm em estrutura de madeira imunizada, conforme projeto em anexo. 

 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

É necessário o acompanhamento da obra por um engenheiro da empresa contratada, 

devendo a mesma também ter mestre de obras. Deverá ter na obra material de primeiros 

socorros e equipamentos de proteção individual (EPI's) para a segurança de operários, 

equipamentos de proteção nas máquinas que necessitem de tal e demais equipamentos 

pertinentes à segurança. 
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Para o bom andamento dos serviços, estes serão registrados em um livro, enumerado 

seqüencialmente em ordem, denominado Relatório Diário de Obras, o qual deverá ser 

preenchido diariamente, registrando-se as ocorrências no período de execução dos serviços. 

Neste livro deverá ser reservado um espaço para que a fiscalização anote suas observações, 

caso precise. 

 

DOS SERVIÇOS 

1 - MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO 

Deverá nesta fase, serem executados todos os serviços necessários ao início da obra, 

tais como: 

1.1 Instalação e manutenção do canteiro, fazendo parte desse item: 

 Limpeza do terreno; 

 Placa e barracão da obra; 

 Tanque e masseira. 

 

Caberá a construtora fornecer todo o material, mão de obra, ferramentas, maquinaria, 

equipamentos adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e 

qualidade. Também caberá à mesma a aquisição de equipamentos de proteção do trabalhador, 

conforme o que dita a NR 18. 

1.2 Mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos. 

A cargo integralmente da contratada (construtora). 

 

2 - LOCAÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA 

Todas as obras nas aldeias deverão ser posicionadas em local indicado pela 

fiscalização da SESAI, não devendo ser modificado este local após a locação do Técnico 

(fiscal/SESAI). 

As medidas serão demarcadas em gabaritos de madeira, sendo posicionados sobre 

estes, todos os eixos necessários para a locação das fundações, pilares e paredes que 

compõem o projeto. Este gabarito será nivelado em toda a sua extensão numa mesma cota 

determinada num ponto de referência a ser determinado pelo responsável técnico pelo projeto, 

no ato da execução. 
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3 - DEMOLIÇÃO E RETIRADAS  

Por tratar-se de reforma e adequação haverá algumas demolições, que deverão ser 

feitas com cuidado para que não prejudiquem a estrutura da edificação ou resulte em 

rachaduras e trincas. As demolições deverão seguir as Normas, sob aspecto de segurança e 

medicina no trabalho, NR-18 e ainda sob aspecto técnico NBR-5682 e demais normas 

relacionadas ao assunto ou que possam vir a substituir estas. As demolições devem ser 

executadas dentro das mais perfeitas técnicas, tomando os cuidados necessários para que não 

venham causar danos a terceiros. 

Haverá remoção de parte da estrutura de madeira da cobertura, telhas onduladas de 

fibrocimento, de esquadrias e de aparelhos sanitários. A remoção e o transporte do entulho e 

detritos deverão ser executados pelo construtor. É vetado a remoção ou alteração de qualquer 

parte estrutural da edificação, devendo ser protegida e reforçada quando necessário. 

 

4 - SERVIÇOS EM TERRA 

4.1 Escavação 

Será feito de acordo com os cortes e a necessidade das fundações e demais obras. As 

valas terão dimensões mínimas de (0,30x0,40)m de profundidade, desde que o terreno seja 

firme e isento de materiais orgânicos imprestáveis. Os fundos das valas serão cuidadosamente 

apiloados com maço de 30 a 60 Kg e sobre o mesmo deverá ser aplicada uma camada de 

concreto simples no traço 1:3:6, com uma espessura média de 5 cm, conforme projeto básico. 

Se durante a escavação for encontrado solo de natureza duvidosa que exija cuidados 

especiais, a FISCALIZAÇÃO deverá ser alertada, a fim de que o projeto seja revisto. 

As cavas com profundidades superiores a 1,50m serão escoradas devendo a 

CONSTRUTORA apresentar os respectivos projetos para aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

sendo que a escolha do tipo de escoramento dependerá da natureza do solo e demais 

condições locais. 

4.2 Esgotamento 

Será feito quando a escavação atingir o lençol freático ou quando as cavas acumularem 

as águas de chuva. O esgotamento será feito mecanicamente quando não for possível realizá-

lo por gravidade, através de drenagem. 
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4.3 Aterro compactado 

Todo o terreno situado no interior do perímetro da edificação deverá ser executado 

com cascalho, isento de detritos e matéria orgânica. O aterro será executado em camadas 

sucessivas, máximo 20 cm, molhadas e apiloadas convenientemente com maço de 30 a 60 Kg 

com queda aproximada de 80 cm ou com uso de sapo mecânico. 

4.4 Reaterro 

Caso haja necessidade de reaterro, deve-se utilizar o material escavado, se este for de 

primeira classe livre de detritos e matéria orgânica. O mesmo deve ser executado como o 

exposto no item 3.3. 

4.5 Bota fora 

Todo material escavado que não tenha condições de uso deverá ser removido do local 

da obra, denominado bota fora, a ser definido pela Fiscalização. 

 

5 - INFRA E SUPER ESTRUTURA 

5.1 Estrutura e peças de concreto armado 

5.1.1 Generalidades 

Serão observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades do projeto 

arquitetônico, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços. 

A execução de qualquer parte de estrutura de acordo com o projeto fornecido implica 

na integral responsabilidade da EMPREITEIRA, das perfeitas ligações e escoramentos das 

fôrmas e armaduras correspondentes, bem como de exame da correta colocação de 

canalização elétrica, hidráulica e outras que eventualmente serão embutidas na massa do 

concreto. 

Cumpre a CONSTRUTORA examinar os projetos e apresentar por escrito à 

FISCALIZAÇÃO qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a 

iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso. 

A CONSTRUTORA locará a estrutura com todo a rigor, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível e correrá por sua conta a demolição, bem 

como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de iniciar os serviços, a CONSTRUTORA deverá verificar as cotas referentes 

ao nivelamento e locação do projeto, sendo a R.N (Referência de Nível) tomado no local 

juntamente com a FISCALIZAÇÃO. 
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5.1.2 Materiais componentes 

 Aço para concreto armado 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem 

como sua montagem, deverão atender às Normas Brasileiras atualmente em vigor que regem 

o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficientemente 

homogeneidade quanto as suas características geométricas e não apresentar defeitos 

prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosões. 

 Aditivos 

Os tipos e marcas comerciais, bem como suas proporções na mistura e os locais de 

utilização serão definidos após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Agregado miúdo 

Utilizar-se-á areia natural quartzosa com uma granulométrica que se enquadre no 

especificado na EB 4 da ABNT. 

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais 

friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

 Agregado graúdo 

Será utilizado a pedra britada nº 01 e nº 02, proveniente da britagem de rochas sãs, 

isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como: torrões de argila, material 

pulverulento, gravetos e outras substâncias. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á 

no especificado na EB 1 da ABNT. 

 Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, 

óleos, matérias orgânicas ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a 

água potável pode ser utilizada. Em hipótese alguma poderá ser utilizada água salobra. 

 Cimento 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e os ensaios 

da ABNT. O cimento Portland (CP II 32) comum atenderá a EB 1 e o de alta resistência 

inicial, e EB 2.  

O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de 

qualquer dano total ou parcial ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou 

idades. 
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O prazo máximo para armazenamento é de 30 dias. Vencido este prazo, o cimento 

somente poderá ser usado com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, que inclusive, indicarão 

quais as peças, se houver que receberão concreto com cimento além daquela idade. 

5.1.3 Armazenamento 

De uma forma geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as 

características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos 

canteiros. 

5.1.4 Formas 

5.1.4.1 Generalidades 

O Projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da 

EMPREITERA. A execução das formas deverá atender as prescrições da EB 1/78 e as das 

demais pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 

5.1.4.2 Materiais 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e 

indicado no projeto. Partes da estrutura visíveis e não visíveis poderão ser executadas com 

madeira serrada bruta, chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira bruta revestida com 

chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniência da 

execução, desde que sua utilização seja previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se 

realiza a conveniente limpeza e se verifiquem os mesmos isentos de deformações, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

5.1.4.3 Execução 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido a ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, 

sejam desprezíveis. Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as 

fugas da nata de cimento. A ferragem será mantida afastada as formas por meio de pastilhas 

de concreto, que no caso de vigas e pilares será de 3 cm afastado das faces e de 4,5 cm da face 

inferior dos blocos ou sapatas. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. 

Os pregos serão usados de modo à nunca permanecerem encravados no concreto após a 

desforma. Nas formas dos pilares sempre deixar janelas (abertura) no local da emenda dos 

mesmos, para limpeza da junta de concretagem. 
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5.1.5 Preparo de concreto 

5.1.5.1 Generalidades 

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado. O concreto 

empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência 

especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada de exposição, assim como obedecer, 

além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. 

5.1.5.2 Transporte 

O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo gasto no 

percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da 

mistura. 

5.1.5.3 Lançamento 

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluídas e aprovadas. A queda 

vertical livre além de 2,0 m não é permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de 

forma a não haver interrupções superiores ao tempo de início pega do concreto. 

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e 

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.  

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos 

de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja 

perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

5.1.6 Adensamento 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 

contínua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento 

será cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o 

adensamento tornar-se-ão as precauções necessárias para que não de formem nichos ou haja 

segregação dos materiais, dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem 

vazios ao seu redor com prejuízo da aderência. 

O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de 

vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas as várias peças a serem 

preenchidas. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e 

armaduras. A vibração deverá ser complementada por meio de equipamentos manuais, 

principalmente onde a aparência é requisito importante. 
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5.1.7 Junta de concretagem 

Nos locais onde se fizer necessário a junta de concretagem, far-se-á lavagem da 

superfície da junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover 

todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tornando-a a 

mais áspera possível. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o 

endurecimento do concreto, a limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar 

comprimido e areia. 

A FISCALIZAÇÃO não autoriza o reinicio da concretagem se a operação da limpeza 

não for realizada com o necessário vigor. 

5.1.8 Cura 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objeto 

de impedir a perda de água destinada da hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 

protegidas contra chuvas, insolação direta, mudanças bruscas de temperatura, choques e 

vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

5.1.9 Desforma 

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança seu próprio peso e as demais cargas atuantes e as superfícies tenham 

suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião de sua retirada. A EMPREITEIRA 

providenciará a retirada das formas, de maneira a não prejudicar as peças não executadas. 

5.1.10 Reparos 

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 

materiais adequados, a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO, a vista de cada caso. 

Registrando-se graves defeitos, a critério da FISCALIZAÇÃO, será ouvido o PROJETISTA, 

que é de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA os reparos e custos provenientes 

destes. 

5.2 Fundação  

5.2.1 Blocos ou sapatas em concreto armado 

Em concreto estrutural cimento, areia lavada e brita nº01, preparada com betoneira, 

controle tipo B, fck 20MPa, com armadura em aço CA 50A e formas de tábuas em madeira de 
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2ª, com utilização máxima de 3 vezes. Terão dimensão de 50x50x40cm, e taxa de consumo de 

aço da ordem de 55 kg/m³ 

5.2.2 Baldrame em alvenaria de 1 vez 

Em tijolos cerâmicos de 6 furos ou maciços, assentes em argamassa de cimento e areia 

no traço 1:6, impermeabilizada com duas demãos. 

5.2.3 Viga ou cinta baldrame em concreto armado  

Concreto Armado fck 20 MPa, ferro CA 50A e forma de tábua com utilização máxima 

de 3 vezes. Taxa de consumo de aço da ordem de 55 kg/m³ para vigas baldrames e 80 kg/m³ 

para as cintas de amarração. Devendo-se cumprir o os critérios mínimo de Norma Técnica. 

5.2.4 Lastro em concreto magro 

Qualquer que seja o tipo de fundação assentada diretamente sobre o solo, incluindo-se 

baldrames em alvenaria, deverá ser executada sobre lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, 

com espessura não inferior a 5 cm. 

 

6 - SUPER ESTRUTURA  

6.1 Pilares 

Todos serão de concreto armado, no traço 1:2:3, com controle tipo B, fck 200 Kg/cm2, 

ferro CA 50A, forma de tábua com utilização máxima de 2 vezes. As dimensões dos pilares 

(15x24) cm conforme o projeto. A taxa de consumo de ferro será da ordem de 90 kg/m³. 

Devendo-se cumprir o os critérios mínimo de Norma Técnica. 

6.2 Vigas 

6.2.1 Concreto armado: 

Terão dimensões de acordo com o projeto estrutural, terão taxa mínima de consumo de 

aço da ordem de 95 kg/m³. Devendo-se cumprir o os critérios mínimo de Norma Técnica para 

armaduras de combate a momentos  positivos ou para armaduras de combate a momentos 

negativos.  

 

7 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO/DIVISÓRIAS 

7.1 Alvenaria: 

De tijolos cerâmico 6 furos, de 1 ou ½ vez, de primeira qualidade, bem cozido com 

dimensões uniformes. Usar argamassa de cimento e areia, traço 1:6. Molhar os tijolos 
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abundantemente antes do assentamento. As fiadas serão perfeitamente de nível e aprumadas. 

As juntas deverão ter espessura máxima de 1,5 cm. 

7.2 Vergas  

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto de seção 10x10 cm, com 

ferragem mínima de 5 cm e estribo a cada 15 cm. Deverão transpassar 30 cm cada lado do 

vão.  

 

8 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 Respaldo dos alicerces 

Sendo cinta ou viga de CA, levará duas camadas de tinta asfáltica nas laterais e parte 

superior. No baldrame de alvenaria, camada de argamassa com espessura 1,5cm, traço 1:3 

com impermeabilizante. 

 

9 - COBERTURA 

9.1 Estrutura de telhado 

Substituição da estrutura do telhado em madeira, por estrutura em madeira de lei, 

apropriada para tal fim, preferencialmente, imbuia, faveira, garapeira, isento de defeitos como 

brocas, brancais, nós, trincas ou deformidades. As peças de madeira, de tesoura ou não, 

usadas para estrutura do telhado, quando necessitar de emenda, que as mesmas sejam a 45 

graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar a compreensão. Toda estrutura de madeira 

deverá ser imunizada. 

9.2 Telhado 

9.2.2 Telhas de fibrocimento 6mm  

Será substituída toda a cobertura em telha fibrocimento de 4mm por telhas de 

fibrocimento de 6mm, caso a cobertura seja em telha fibrocimento 6mm, será substituída 

todas as telhas que estejam quebradas. Para fixação das mesmas, utilizar os acessórios, tipo 

ganchos especiais com rosca e sem rosca. Sempre que as chapas são fixadas por acessórios 

que a perfuram (parafusos ou ganchos com rosca), deve-se aplicar massa de vedação 

apropriada. Usar, onde convier as seguintes peças de concordância: 

 

 Cumeeiras - inclinação e tipo especificados para cada projeto; 
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 Rufo - no encontro de um painel do telhado (parte superior), com uma parede vertical 

(platibanda ou parede já existente de construção mais alta); 

 Espigão universal - para rematar o encontro de duas águas (em forma de espigão 

divisor de águas inclinadas); 

 Água furtada - para colher as águas conduzindo-a para o beiral. 

 

10 - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 

10.1 Esquadrias de madeira 

Substituição de todas as portas e batentes em madeira, com as respectivas 

fechaduras/dobradiças de 1° qualidade. Obedecendo as dimensões e as indicações dos 

respectivos desenhos e detalhes. Recusar-se-ão todas as peças que apresentarem sinais de 

empeno, deslocamento, rachaduras e lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos 

quaisquer. 

Os batentes serão de madeira de lei de 1º qualidade, devidamente chumbados à 

alvenaria por intermédio de grampos. As dimensões dos batentes obedecerão a espessura 

mínima de 3 cm, altura determinada em projeto e largura da parede acabada. As vistas de 

madeira acompanharão o mesmo acabamento dos batentes e portas. 

As portas serão de madeira, isentas de carunchos, imperfeições e manchas, de 

espessura não inferior a 3 cm, dotadas de fechaduras de 1ª linha. Não usar "compensado" ou 

madeira prensada em hipótese alguma.  

10.2 Ferragens  

Serão em metais de primeira qualidade. O tipo e as dimensões dessas peças dependem 

da natureza das esquadrias em que serão aplicadas, podendo usar articulação: gonzos e 

dobradiças para trancamento: ferrolhos, fechaduras e cremonas. Aplicados na lavanderia. 

 

11 - REVESTIMENTO 

Todas as superfícies deverão estar niveladas, aprumadas, retilíneas e firmes. Qualquer 

correção nesse sentido deverá ser feita antes da aplicação de revestimento. Os revestimentos 

apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as 

arestas vivas e os planos perfeitos. As superfícies das paredes serão limpas à vassoura e 

abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. Todas as instalações hidráulicas 

e elétricas serão executadas antes do chapisco. 
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11.1 Chapisco 

Sobre superfícies verticais, face de pilares, lado interno e externo da alvenaria, 

receberá chapisco de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 5mm. Antes da execução do 

chapisco as superfícies devem estar limpas de impurezas, rebarbas e vestígios orgânicos. Para 

a aplicação do chapisco, as superfícies devem ser molhadas. 

11.2 Emboço, revestimento e massa única. 

Sobre chapisco, empregando argamassa mista de cimento e areia média peneirada no 

traço 1:4, espessura máxima de 15mm. A argamassa da massa única será de cimento, cal 

hidratada e areia média. As superfícies acabadas deverão apresentar-se alinhadas e niveladas. 

Os painéis de paredes a serem revestidos com revestimento cerâmico com placas tipo Grês de 

dimensões 33x45 cm, conforme especificado em Projeto. 

 

12 - PAVIMENTAÇÃO 

12.1 Lastro de contra piso 

Retirada de todo o piso interno do módulo sanitário, como também a retirada de toda a 

calçada. O contra piso será executado sobre uma camada de solo bem apiloada e regularizada. 

Será de concreto simples, traço 1:3:6, espessura mínima de 5cm. Esta camada deverá ser 

executada em toda a área de construção de modo a recobrir toda a superfície. 

12.2 Camada regularizadora 

Para assentamento do piso cerâmico, o mesmo deverá ser executado sobre camada 

regularizadora de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,5 cm, 

preparo manual. 

12.3 Pisos 

12.3.1 Piso da lavanderia e dos banheiros 

De primeira qualidade, perfeitamente planos e gabaritados, em revestimento cerâmico 

tipo Grês de dimensões 45x45 cm. No caso do piso do banheiro, deverá apresentar uma leve 

inclinação em direção ao ralo, conforme o projeto. 

 

13 - PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas, deverão estar lisa, livres de poeiras materiais 

graxos, secas, isentas de mofos (o tempo de "cura" do reboco novo é de 7 dias, no caso de 

massa comum). Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tintas nas superfícies não 
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destinadas a pintura (piso, aparelhos, etc), cor das esquadrias e barramento “verde” conforme 

projeto arquitetônico. 

13.1 Tinta látex acrílica 

Em superfícies novas internas e externas das alvenarias de tijolos. Uma demão de 

selador, duas demãos na cor branca, e duas demãos de na cor verde no barrado, conforme 

projeto. 

13.2 Tinta esmalte sintético 

Sobre superfícies internas e externas de ferro, madeira e alvenaria quando especificada 

em projeto ou planilha orçamentária. Em superfícies metálicas novas ou não, usar fundo 

anticorrosivo após serem bem lixadas e escovadas.  

 

14 - APARELHOS  

Troca de todas as peças sanitárias (vasos sanitários, saboneteira, porta papel e gancho 

duplo) serão de louça branca, obedecerão a EB 44, sendo bem cozidas duras, sonoras, sem 

manchas, depressões e granulações. Todas as peças serão de primeira qualidade apresentando 

um perfeito funcionamento. Recusar-se-ão todas as peças que apresentarem defeitos 

quaisquer.  

14.1 Vasos sanitários 

De porcelana branca, tipo bacia sanitária de acordo com especificado em planilha 

orçamentária. 

14.2 Caixa de Descarga 

De sobrepor, em plástico. 

14.3 Chuveiro 

Tipo ducha, de plástico, de primeira qualidade. 

14.4 Porta papéis 

De embutir, de louça, branca de 150x150mm. 

14.5 Porta toalha 

Tipo gancho duplo de louça branca de embutir, de primeira qualidade. 

14.6 Saboneteira 

De embutir, de louça branca 75x150mm, de primeira qualidade. 
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14.7 Tanques 

De fibra de vidro, válvula plástica, torneira plástica de haste longa e sifão em tubo de 

PVC de 40 mm, de primeira qualidade. 

 

15 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

15.1 Água Fria 

15.1.1 Tubulações embutidas 

Retirada e substituição de todas as tubulações embutidas em parede, os tijolos ou 

blocos de concreto deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme 

marcação prévia dos limites do corte. Todas as tubulações de água fria serão de PVC de 

primeira qualidade.  

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A eventual 

passagem das tubulações nas estruturas de concreto armado deverá acontecer antes da 

concretagem. Não será admitido o uso de fogo para execução de curvas e bolsas nas 

tubulações, para tanto se deve usar tubos e conexões em conformidade com as normas. 

15.1.2 Tubulações aéreas 

As tubulações aparentes nos suportes dos reservatórios serão devidamente fixadas nas 

estruturas por meio de braçadeiras metálicas. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo 

e as horizontais perfeitamente niveladas, devendo estar alinhadas. As tubulações serão 

contínuas entre as conexões sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações 

executadas por conexões. 

15.2 Materiais a empregar 

15.2.1 Tubos de PVC rígido soldável  

De primeira qualidade. Fabricado de acordo com a EB 892 (ABNT), em barra de 6m, 

cor marrom, em sistema de junta soldável com ponta para 7,5 Kg/cm² ou 75 m.c.a de pressão 

de 20º. 

15.2.2 Conexões de PVC rígido soldável 

Lisas, para soldagem com adesivo especial. 

15.2.3 Tubos de PVC rígido rosqueável 

De primeira qualidade, de cor branca, em sistema de juntas rosqueáveis, sem luva. 

Fabricado de acordo com a EB 892 (ABNT), em barra de 6m, com ponta para 7,5 Kg/cm² ou 
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75 m.c.a de pressão de 20º, em sistema de juntas rosqueáveis, sem luva. Os tubos serão 

cortados e rosqueados usando-se materiais apropriados limpos e aplicados materiais vedante 

adequado. 

15.2.4 Conexões de PVC rígido rosqueável.  

Utilizando fita veda rosca própria para perfeita estanqueidade. 

15.2.5 Registros 

15.2.5.1 De gaveta metálico e pressão. 

Retirada e substituição dos registros de gaveta e pressão localizados no interior das 

dependências do módulo sanitário. Tipo reforçado, no sistema de recalque das bombas. De 

gaveta de embutir com canopla cromada e PVC com esfera, para os localizados no interior 

das depêndencias. De pressão de embutir, para chuveiros. 

 

16 - INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

16.1 Tubo de PVC rígido, cor branca 

Retirada e substituição de todas as tubulações de esgoto do módulo sanitário, 

conforme projeto. 

Não será admitido o uso de fogo nem qualquer aquecimento dos tubos para 

confecção de curvas e bolsas nas tubulações, de modo a redução da seção interna dos 

mesmos, para tanto se deve usar tubos e conexões em conformidade com as normas do tipo 

pré-fabricadas. 

16.2 Ralo sifonado 

Substituição de todos os ralos, por alôs sifonados de PVC rígido com grelha plástica 

(10x10)cm com diâmetro de saída de acordo com o projeto. 

16.3 Caixa de gordura/inspeção em alvenaria 

Substituição de todas as caixas de gordura e de inspeção, em alvenaria de ½ vez em 

tijolos de 6 furos, revestida e impermeabilizada internamente. Fundo e tampa em concreto 

armado. Detalhes e dimensões indicadas em planilha orçamentária e projeto básico. 

16.4 Declividades mínimas 

Conforme planta de esgoto em projeto. 
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17 - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

A obra deverá ser completamente limpa, interna e externamente, com pisos e 

aparelhos lavados com materiais apropriados: ferragens e todas as instalações em perfeito 

estado de funcionamento. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela CONSTRUTORA e depositado 

em local adequado, autorizado pela Fiscalização, atendendo as normas do município. 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 16 de janeiro de 2019. 


