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                     MEMORIAL DESCRITIVO e  
               ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1 PARÂMETROS DE PROJETO 

 
1.1 INTRODUÇÃO 
O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Piscina Coberta com Vestiário, a ser 
implantada no Centro do Município de Presidente Juscelino – MG. 

  

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 
O Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), 
têm a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 
particularidades. Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes dos Projetos Arquitetônico, 
Estrutural, Hidro/sanitário e Elétrico com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam 
também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção 
civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O Projeto Piscina Coberta com Vestiários visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas, neste 
Município.  
O referido projeto apresenta uma área total de 418,13 m² de cobertura, uma Piscina com 78,00 m² e  Vestiários com 
60,37 m², a ser implantado em um terreno de 1.484,00 metros quadrados. 
A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção adotando materiais facilmente 
encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 
As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e pilares em concreto armado e 
arco metálico treliçado. A cobertura será em telha metálica curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se 
cerâmica resistente à abrasão. O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa 
reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada. As esquadrias 
são do tipo basculante, em alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural. 

 

1.4 ACESSIBILIDADE  
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade  é definida como 
“Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de 
acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e 
táteis. Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  
- Rampa de acesso; 
- Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais; Os sanitários contam com bacia  
  sanitária específica para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /  
  fechamento de cada ambiente. 
  REFERÊNCIAS NORMATIVAS  
- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  
Algumas das premissas deste projeto têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:  
- Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  
- Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;  
- Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;  
- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde;  
- Com o emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, como forma de simplificar a execução da  
  obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:  
  Estrutura de concreto armado;  
  Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.  
  Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 14x19x29cm, conforme NBR 7171); 

  



 
2 

 

1.6 VIDA UTIL DO PROJETO  
 Sistema    Vida Útil mínima 

(anos)  
  Estrutura    ≥ 50  

  Pisos Internos    ≥ 13  

  Vedação vertical externa    ≥ 40  

  Vedação vertical externa    ≥ 20  

  Cobertura    ≥ 20  

  Hidrossanitário    ≥ 20  

 
1.7 REFERÊNCIAS NORMATIVAS  
- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - Secretaria de    
  Estado de Administração e do Patrimônio;  
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de  
  concessionárias de serviços públicos;  
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 
 

2 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
2.1 SISTEMA ESTRUTURAL  
2.1.1 Considerações Gerais  
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de 
elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, 
dimensionamentos e especificações, deverão ser consultados o projeto executivo de estruturas.  
                              Quanto à resistência do concreto adotada: 

Estrutura  FCK (MPa)  

Vigas  25 MPa  

Pilares  25 MPa  

Lajes 25 MPa  

Fundações  20 MPa  

2.1.2 Fundação - Sapatas e Blocos 
Este projeto contempla fundação do tipo sapata e blocos, calculada para uma taxa de resistência do solo 
de 2kg/cm² considerando o solo homogêneo.   
Após compactação do fundo da vala e antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos 
de fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da 
fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa 
providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto simples de pelo menos 
5 cm de espessura, com traço 1:4:8.. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o 
solo diretamente como fôrma lateral. 
Todos os blocos e sapatas de fundação serão interligados por uma viga baldrame com seção transversal 
conforme projetos de estrutura disponibilizado. 
Nos blocos, sapatas e vigas baldrame serão utilizados concreto com FCK de 20 MPa e aço CA50 com as 
bitolas determinadas no projeto estrutural. 
Todos os arranques de pilares serão de concreto com FCK de 25 MPa e aço CA50 com as bitolas 
determinadas no projeto estrutural. 
2.1.3 Superestrutura  
Fôrmas:  
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações 
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Antes do início da 
concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas 
serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.  
Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma 
antes da colocação da armadura.  
Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de 
pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.  
Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 
cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento 
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deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta 
medida.  
O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanente 
antes e durante o lançamento do concreto.  
A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica e atentando-se para os 
prazos recomendados:  
- Faces laterais: 3 dias;  
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados;  
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.  

Armadura: 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima 
prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos 
tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de argamassa.  
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente 
verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.  
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por um processo 
de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc.  
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em 
projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.  
As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento, o 
que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. 
Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida.  

Concreto:    
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade 
rigorosamente uniforme.  
Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma 
só partida de fornecimento.  
Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma 
só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos.  
As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e 
protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.  
Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a 
depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por 
lançamento, com mangueira de água, sob pressão.  
A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos 
exigidos pelos demais projetos.  
Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura, de 2 
(dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento.  
A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  
Não será permitido o uso de concreto remisturado.  
O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de 
concretagem e a segregação da nata de cimento.  
O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os 
equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das 
peças a serem concretadas.  
Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a 
Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de 
peças.  
Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a 
preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos 
atravessados.  
Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc., serão 
empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca 
de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria. 
Lançamento:  
Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação.  
Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto 
será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.  
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Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos 
cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de 
espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação 
de "nichos de pedras".  
Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja 
lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de 
infiltração.  
Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre 
fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 
locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, o arrastamento até limite máximo de 3m.  

Cura do Concreto: 
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo 
termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período 
mínimo de sete dias.  
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, 
areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm.  
Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 
38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  
Admitem-se os seguintes tipos de cura:  
a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;  
d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de  
    cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;  
e) Películas de cura química. 

 
2.2 PISOS  
2.2.1- Piso em concreto:  
Piso em concreto armado em tela, FCK 20 MPa com espessura de 6,0 cm. 
- Espessura da placa: 6,0 cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm;  
- Armadura em tela soldada nervurada Q-92 em painel:  
- A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a  
  NBR 7481.  
A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; nas regiões 
confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à compactação com placas vibratórias, de 
modo a obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do proctor modificado.  
O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico (espessura mínima de 0,15mm), 
como as denominadas lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se promover uma superposição de 
pelo menos 15cm.  
A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela soldada, nos sentidos 
transversais e longitudinais.  
A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado, fazendo com que haja 
continuidade nas juntas longitudinais 
A cura do piso pode ser do tipo úmida, após a completa cura do concreto (aproximadamente 30 dias), a 
superfície deve ser preparada para receber o contrapiso de regularização, em argamassa com traço 1:4 
(cimento/areia), com espessura de 3,00 cm, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido 
do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da construção devendo neste caso, todos os 
ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.  

2.2.2 Pisos em Cerâmica  
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5, antiderrapante;  
- Comprimento 45cm x Largura 45cm;  
O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, antiderrapante, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de 
dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina.  
As peças cerâmicas serão assentadas sobre contra piso de concreto regularizado.  
Os rodapés serão do mesmo material da cerâmica de piso, com espessura de 7,0 cm 
No vão das portas, serão assentadas soleiras de mármore branco, com largura de 15,0 cm nas portas e 
7,5 cm na borda da rampa e escada da piscina, com espessura de 3,0 cm, assentadas com argamassa 
no traço 1:4(cimento e areia). 
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Nas bordas da Piscina serão assentados pisos em pedra São Tomé com argamassa traço 1:3 (cimento 
e areia) na largura de 30 cm e espessura de 3,0 cm com as duas bordas laterais arredondadas 
(abauladas) e rejuntadas com rejunte na cor da pedra 

 
2.3 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS  

2.3.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos  
Tijolos cerâmicos 14x19x29cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces 
planas, cor uniforme;  Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Comprimento: 29 cm; 
As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e espessuras constantes 
do projeto.  
Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas devem ser marcados, 
preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, através de cordões de fios de arame 
esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de portas e janelas, etc., devem ser marcados 
através de fios a prumo.  
As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só podem ser iniciados 
após a execução do travamento (encunhamento) das paredes.  
A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente 
nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, 
deixando livres os vãos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc.  
O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras 
condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas não 
superiores a 1,5m de altura.  
Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.  
 

2.4. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA 
2.4.1 Estrutura Metálica:  
Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas 
metálicas leves.  
O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo: 
 ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.  
Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;  
Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;  
Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;  
Barras redondas para correntes – ASTM A36;  
Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;  
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano 
de montagem.   
O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos 
nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas,   
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, 
alinhamentos, prumos e nivelamento.  
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre 
que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.  
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes 
para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços 
decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 
O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a 
defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega 
definitiva dos SERVIÇOS.  
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, 
ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc... 
A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores 
Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:  
Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 micras 
cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em 
cada demão.  
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.  
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2.4.2 COBERTURAS  
- Telhas onduladas calandradas de aço galvanizadas.  
- Dimensões: 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)  
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 
águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de 
telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.         
. 

2.5   ESQUADRIAS 
2.5.1 Alumínio  
As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm.  
- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.  
- Vidros liso comum incolor e mini boreal incolor com 6 mm de espessura.  
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 
ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.  
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa 
de areia e cimento (traço em volume 3:1).  
No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos 
inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  
Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com 
papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.  
A instalação dos contra marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante deste tópico, já 
que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria.  
Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, conforme necessidades 
da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2mm.  
As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de 
chumbadas.  

2.5.2 Madeira  
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A 
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 
35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as 
faces.  
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 
8 parafusos por marco.  

2.5.3 Ferro e Aço 
Os Guarda-corpos da Piscina serão em tubo de aço inox, com diâmetro de 1 ½”, possuindo subdivisões 
também em tubo de aço inox com diâmetro  de ½”, na altura de 105 cm, com corrimão duplo também de 
tubo de aço inox com diâmetro de 1 ½”, nas alturas de 80 e 92 cm, conforme detalhes constantes no 
projeto. 
As portas de entrada e emergência serão de ferro tipo veneziana, com duas folhas, abrindo no sentido 
de fuga, nas dimensões de 120x210 cm, na quantidade de duas unidades assentadas conforme descrito 
em projeto. 
2.5.4 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. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser Utilizados cilindros 
reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.  
Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 - Acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, serão colocados puxadores horizontais no 
lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metálica resistente a impactos, conforme projeto.  

2.5.6 Sequência de execução:  
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no 
mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies 
lisas e isentas de asperezas.  
As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e 
execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.  
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Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias 
tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para seu ajuste.  
Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios. 
 

2.6  REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  
2.6.1 Pintura de Superfícies e Metálicas  
As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto 
e quadro abaixo.  
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT ou similar; Qualidade: de primeira linha; Acabamento: 
acetinado; Fabricante: Coral ou equivalente.  

 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente.  
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no 
mínimo duas.  
Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subseqüentes indicados pelo 
fabricante do produto.  

2.6.2 Paredes externas e internas   
Os revestimentos das alvenarias internas e externas, devem ser feitos com a aplicação de chapisco 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3 e espessura de 5mm e emboço/reboco 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:7. 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço 
de revestimento.  
Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, 
a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa.  
As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.  
O revestimento ideal deve ter duas camadas: chapisco, emboço/reboco, antes da aplicação da pintura 
ou revestimento cerâmico. 

2.6.3 Revestimento áreas molhadas: 
Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 20x20cm, na cor branca até o teto.  
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo 
rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas e espaçadores plásticos em 
cruz de dimensão indicada pelo modelo utilizado.  
Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 
 

2.7  LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS.  
2.7.1 Louças:  
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias e das cubas, o projeto adota 
todas as louças na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo:  
- Bacia Sanitária Convencional com caixa acoplada, linha Izy, cor Branco, DECA ou equivalente; 
- Cuba de Embutir Oval, cor Branco, DECA, ou equivalente; 

 2.7.2 Metais / Plásticos e Complementos: 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições, sugere que todos os metais sejam de marcas 
difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.  
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 
sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos na planilha 
orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.  
- Saboneteira Linha Excellence, Melhoramentos ou equivalente; 
- Papeleira Metálica Linha Izy C37, DECA ou equivalente; 
- Barra de apoio horizontal para vaso sanitário, Linha conforto, cromado, DECA ou equivalente; 
- Barra de apoio vertical para chuveiro, Linha conforto, cromado, DECA ou equivalente; 
- Barra de apoio horizontal para porta, Linha Conforto, cromado, DECA ou equivalente; 
- Banco articulado para chuveiro de PNE, conforme projeto;- 
- Torneira para lavatório de mesa bica baixa Linha Izy, cromada, DECA ou equivalente; 
- Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica, LORENZETTI ou equivalente; 
- Espelho de cristal com espessura de 4,00 mm. 

 2.7.3 Bancadas em granito  
 Granito cinza andorinha, acabamento polido.  
- Dimensões variáveis, conforme projeto;  
- As bancadas deverão ser instaladas a 78cm do piso, com largura de 50cm;  
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- Espessura do granito: 20mm.           
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela 
marmoraria).  
Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento 
dentro da parede.  

  - Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação com  
  mão francesa metálica, se especificado em projeto. 
 

2.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: 
2.8.1 Sistema de Abastecimento de Água Fria 
Para o abastecimento de água potável foi considerado um sistema indireto, fica armazenada 
em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação 
em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a 
pressão nos pontos e tubulações da rede predial.  
A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá 
diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto. A água, a partir do 
reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos 
desenhos do projeto. 
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o 
reservatório.  
O reservatório deve ser um recipiente estanque e possuirá uma tampa de acesso opaca, 
firmemente presa na sua posição, com vedação que impeça a entrada de líquidos, poeiras, 
insetos e outros animais no seu interior.  
O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de água para 
consumo. 
2.8.2  Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário 
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, 
acessórios e desconectores.  
As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas.  
Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.  
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta 
de esgoto sanitário.  
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade 
constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:  
- 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
- 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e 
isento de materiais pontiagudos e cortantes. 
Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma 
camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação 
a ser instalada.  
Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com 
recobrimento mínimo de 20cm.  
Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.  
As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 60 x 60cm. 
Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a utilização de 
equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removível.  
Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 
extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado.  
As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 
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2.8.3  Materiais e Processo Executivo  
Tubulações Embutidas  
Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.  
As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.  
Quando necessário, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro 
redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.  
Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos 
estruturais.  
As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 
executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas 
no projeto.  
Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 
galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas.  
As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a 
elas.  
Tubulações Enterradas  
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima 
cobertura possível.  
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por 
camada de concreto simples.  
Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, 
em camadas sucessivas e compactadas.  
Materiais  
Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro 
e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 
deformações causadas pelo próprio peso.  
O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.  
Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando 
se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.  
Meios de Ligação - Tubulações Soldáveis  
Serão utilizados tubos e conexões de PVC soldáveis conforme indicado no projeto.  
Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio 
de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente.  
Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a 
permitir seu alojamento completo dentro da conexão.  
As superfícies dos tubos e das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e 
limpas com solução limpadora recomendada pelo fabricante.  
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo.  
Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, introduzir 
a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.  
É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, uma luva 
para ligação dos tubos.  
Testes em Tubulação  
Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser inspecionado 
e ensaiado antes de entrar em funcionamento.  
Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 
6 M.C.A durante um período mínimo de 15 minutos.  
Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas à prova de 
fumaça sob pressão mínima de 0,025 M.C.A. durante 15 minutos. 
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2.9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos 
de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos.  
O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela 
concessionária local em 110V ou 220V.  
Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima 
admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa 
tensão até a subestação em poste.  
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem.  
Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade.  
Materiais e Processo Executivo  
As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em todos os pontos 
de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação de 
luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.  
As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas da ABNT 
atinentes ao assunto.  
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC flexível 
corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido reforçado e 
atendendo os diâmetros fixados em projeto.  
Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com 
isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora 
de cloreto de Polivinila (PVC).  
A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm² para as 
instalações elétricas em geral.  
Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o mesmo 
deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do circuito 
(tomada, plug, interruptor, etc).  
As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, poderá ser feita diretamente 
através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão para 
isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica.  
Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados.  
Os condutores deverão ser identificados por cor, obedecendo as convenções de Norma.  
Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.  
Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca Siemens, 
MGE ou similar, modelo 5SX1 série N.  
Disjuntores para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados disjuntores conjugados 
pelo fabricante.  
É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra.Deverá ser utilizado trava disjuntores 
nos quadros para evitar escorregamento dos mesmos.  
Todos os quadros abrigarão os disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e 
tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão 
predial. Os circuitos serão identificados por relação anexa à própria tampa do quadro.  
Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. 
As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo Padrão 
Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos 
interruptores.  
Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares poderão ser 
eletromagnéticos, de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos preenchidos 
com composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão de 220V, 60Hz.  
Luminária de sobrepor completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 3530, modelo 
Itaim Dim. 270 x 1250mm.  
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Luminária industrial de alumínio – refletor 17” soqueteira cilíndrica com gradil de aramado, 
lâmpada de luz mista – OSRAM – HWL 500W.  
 
2.10   INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS   
           ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou convenientemente 
protegidas. 
Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é obrigatório. 
A cobertura da quadra servirá como componente natural do SPDA.  
Toda a instalação será constituída de captores de descidas e de eletrodos de terra.  
Na execução das instalações, será considerado a distribuição das massas metálicas, bem 
como as condições do solo e do subsolo.  
Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações de para-
raios.  
Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus fixadores e descidas 
cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à 
terra um conjunto eletro-mecânico satisfatório.  
A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixada à viga metálica da 
estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos.  
A cordoalha deverá ser fixada a haste Coopperweld através de solda exotérmica dentro da 
caixa de inspeção metálica, com o auxílio de peças exteriores e visíveis.  
Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e será protegida, no seu 
engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações. 
 
2.11   INSTALAÇÕES DA PISCINA 
A piscina terá as paredes laterais e o fundo impermeabilizado com manta asfáltica e polímeros 
tipo APP com espessura de 3mm sobre o reboco, logo após será executado uma camada de 
massa fina para receber o revestimento de azulejos, na cor azul piscina com dimensões de 
20x20 cm. 
Na construção da piscina deverão ser instalados os aparelhos necessários ao sistema de 
limpeza e filtragem, nos locais conforme especificado em projeto. 
Materiais 
- Filtro modelo FM-75 e moto bomba modelo BMC-150; com potência de 1,5 CV; 
- Bocais de retorno de 1 ½” inox, Pratic ou similar; 
- Bocal de aspiração de 1 ½” inox, Pratic ou similar; 
- Ralos de fundo anti-turbilhão de 30 cm; 
- Dosador de cloro de pastilhas automático; 
- Quadro de comando elétrico com timer; 
- Kit de limpeza de piscina, composto de: 01 aspirador de 08 rodas; 01 cabo telescópico de 04  
  metros; 01 peneira cata folhas; 01 estojo de teste para PH e Cloro; 01 escovão em curva 
contra   
  algas; 10,0 metros de mangueira de 1½”.   
 
 
Presidente Juscelino – MG 05 de Fevereiro de 2018 
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