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I - FINALIDADE 

 
A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para a Construção do 

Centro de Apoio do Turista, localizada na Av. Tamoios esquina com linha 11, no município de Cabixi-RO. 
 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação 

das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços 
a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-
se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as 
LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas 
especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento 
apresentado por ocasião da licitação. 
 

1.0 - OBJETO 

 
O objeto destas especificações é a Construção do Centro de Apoio ao Turista 

2.0 -  DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

 
A obra consistirá na Construção do Centro de Apoio ao Turista com uma área total de 

151,79m², com as seguintes características principais: 
 

 Paredes de alvenaria de tijolos cerâmico furado; 

 Revestimento cerâmico nos banheiros e revestimento argamassa nos demais ambientes; 

 Piso Cerâmico em todos os ambientes e nos banheiros; 

 Pintura látex acrílica nas paredes internas e externas; e pintura com esmalte nas 
esquadrias e madeira. 

 Esquadrias de vidro, esquadrias de madeira Forro de PVC; 

 Cobertura com telhas Fibrocimento e Metálica 

3.0 - REGIME DE EXECUÇÃO 

 
Empreitada por preço global. 

 

4.0 - PRAZO 

 
O prazo para execução da obra será de 120 (dias) corridos, contados a partir da data de 

emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRADA submeter 
à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da 
obra. 

5.0 - ABREVIATURAS 

 
No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso, as 

seguintes abreviaturas: 
 

FISCALIZAÇÃO : Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura 
CONTRATADA : Firma com a qual for contratada a execução de obras  
ABNT                         : Associação Brasileira de normas Técnicas 



 

 

 

 

PREFEITURA DE CABIXI 

Pag. 2 

 

CREA - RO                : Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia Rondônia 
ART                           : Anotação de Responsabilidade Técnica 
 

6.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de 

transcrição: 
  - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas 
  - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

7.0 - MATERIAIS 

 
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, deverão ser de primeira 

qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificações 
constituem apenas referencias, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1 - CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à 

FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em 
relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipos, função, 
resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preços. 

8.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. 
Cabem à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, 

alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 
recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte 
documentação relativa à obra: 

 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação de ISS referente 
ao contrato. 

9.0 -  RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes à 

execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE. A guia da ART deverá ser 
mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que o prazo de 
05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do código Civil 
Brasileiro. 

10.0 – PROJETOS 

 
O projeto de arquitetura, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrica e incêndio serão fornecidos pela 

CONTRATANTE.  
Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da 

ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerão à prescrição contida nas normas desses órgãos. 
Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 

seguinte prevalência: 
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- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e 
caderno de encargos; 
- As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensões, medidas em escala; 
- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e  
- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 

III - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nesses serviços deverão 

ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e 
nas orientações dos fabricantes dos materiais. 
 
1.0 -  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1– PLACA DA OBRA 
 
   A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão o Ministério, cujo padrão será 
fornecido pela CONTRATANTE. 
   A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obra, devendo a sua 
localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
1.2– LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 
 
 A completa Limpeza do terreno será feita efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma a 
serem evitados danos a terceiros, ou a propriedades vizinhas. Deverão ser preservados os elementos de 
composição paisagística devidamente assinalados no projeto, bem como indicados pela fiscalização. 

  
1.3– BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ESQUADRIAS 
 

Deverá ser instalado um abrigo provisório, mais conhecido como barracão de obra, servirá como 
escritório e depósito de materiais da obra.  

 
1.4 – TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

 
Deverão ser instalados tapumes de material especificado em planilha, sendo colocados nos 

locais onde estão indicados em projeto.  
Os tapumes deverão estar devidamente estruturados, de forma a proporcionar vedação e 

proteção.  
Serão observados os cuidados indicados na NBR atendendo às normas vigentes. 

 
1.5 – LOCAÇÃO CONVENCIONAL 
 

Serão implantados marcos com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos 
eixos. 

A locação da obra terá de ser global, sobre um ou mais gabaritos, que envolvam o perimetro da 
edificação. 

2.0 – ALVENARIA 

 
2.1– ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, E=14CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)  

 
Serão executadas com blocos cerâmicos nas dimensões (14x19x29) cm, cozidos, conforme 

previsto em projetos e na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, 
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alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa na espessura de 10,00 centímetros e 
rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos. 

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o mesmo não 
venha a absorver a água da argamassa ocasionando queda da resistência da mesma. 
Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:2:8, a base de cimento, cal e 
areia. 
 
Alvenaria de tijolos. 
NBR-8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 

 
2.2 – ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM.   

 
Serão executadas com tijolos cerâmicos nas dimensões (19x19x19) cm, cozidos, conforme 

previsto em projetos e na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, 
alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa na espessura de 1 centímetros e rebaixados 
a ponta de colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos. 

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o mesmo não 
venha a absorver a água da argamassa ocasionando queda da resistência da mesma. 
Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento e areia. 
 
Alvenaria de tijolos. 
NBR-8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 

 
2.3 - DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE 
FERRAGENS.  
 

Nos locais onde forem utilizadas divisórias, os pisos devem ser totalmente nivelados sem qualquer 
declividade. 
- A montagem deve ser feita por pessoal especializado.  
- Devem ser previamente corrigidos quaisquer defeitos construtivos que impeçam o perfeito ajuste das 
divisórias às paredes, pisos e tetos. 
   Atendidas as condições de fornecimento e execução, os serviços devem ser recebidos se:  
- As divisórias estiverem perfeitamente prumadas e alinhadas (sem desvios entre peças contíguas);  
- Os painéis solidamente fixados na estrutura de aço. 
- Verificar perfis e painéis: rejeitar caso apresentem falhas, torções, pontos fletidos, amassados ou
 quebrados. 
- Verificar o espaçamento entre cada peça e entre as peças e a alvenaria ou elementos estruturais. 
 
NBR 10636 - Paredes divisórias sem função estrutural - determinação da resistência ao fogo. 
NBR 11673 – Divisórias leves internas moduladas – perfis metálicos. 
NBR 11674 - Divisórias leves internas moduladas - determinação das dimensões e do desvio de 
esquadro dos painéis. 
NBR 1167 – Divisórias leves internas moduladas - verificação da resistência a impactos. 
NBR 11676 – Divisórias leves internas moduladas - verificação do comportamento dos painéis sob ação 
da água, do calor e da umidade. 
NBR 11677 - Divisórias leves internas moduladas - determinação da isolação sonora. 

3.0 – COBERTURA 

 
3.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 

 
             Em madeira serão executadas com uso de madeira-de-lei, secas, sem defeitos e nas dimensões 
e as partes que ela se destinar - banzo/montante/diagonal/frechal/terça, etc. as emendas das peças de 
madeira serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão 
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e não a tração e posicionando-as próximas aos apoios. todo o madeiramento será imunizado. 
 
3.2– COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO 
ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.  
 

A cobertura será com telhas fibrocimento 8 mm, que atenderá as especificações do fabricante 
quanto a sua aplicação, levando em consideração que estas devem estar dentro das normas de 
segurança regulamentação da fabricação. Deverá atender às exigências da norma técnica NBR-9599. 

 
3.3 - ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VÃO DE 20CM, 
ESPACAMENTO DE 5M ATÉ 6,5M 
 

A execução da estrutura metálica obedecerão rigorosamente aos desenhos e detalhes 
fornecidos pelo PROPRIETARIO. As inclinações obedecerão aos determinados em projeto, sendo, no 
entando, recomendados conforme o tipo de material utilizado com telha. Estrutura metálica da cobertura, 
com suas devidas aramarracões e ligamentos de solda de boa qualidade, deverá seguir rigorosamente 
todas as inclinações e raios de acordo com o projeto.  
           As presentes especificações fixam as condições, norma e métodos de ensaios a empregar a 
seleção dos materias para estrutura metálica e os procedimentos a adotar para sua fabricação, 
transporte e montagem. 
 
3.4 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM 

 

A cobertura do arco será em telha ondulada de alumínio, seguindo expressamente as seguintes 

orientações: 

Quando manual nunca descarregar sem luvas; 

• Nunca descarregar sob chuva; 

• Não arrastar as telhas na descarga; 

• Ao descarregar as telhas utilizar o mesmo número de pessoas em cima e na parte de baixo do 

caminhão; 

• Verificar se as telhas estão secas ou molhadas; 

• Em caso de telhas molhadas, não armazenar sem secar cada um dos produtos; 

• Quando no descarregamento forem utilizados equipamentos como muncks ou guindastes, as 

cintas deverão ter em suas bases caibros maiores que a largura da telha (1020mm), para que no 

momento de içar a carga, as bordas das telhas não sejam amassadas pelas cintas. Nunca utilizar 

correntes ou cabos de aço. 

O local de estocagem deverá ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o fenômeno da corrosão 

galvânica resultante da umidade; 

2) Quando a utilização das telhas não for imediata deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas 

devem ser acomodadas sobre suportes de alturas diferentes,de forma a dar alguma inclinação ao fardo; 

3) As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no mínimo 15cm,apoiadas sobre caibros 

posicionados de forma que o peso de cada pilha seja distribuído atuando uniformemente sobre eles; 

4) Quando armazenada sob lona, deve-se inspecioná-la freqüentemente para verificar se há 

deslocamento ou rasgaduras na cobertura que permita a penetração da umidade. 

3.5 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS.  
 

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, 
pintura de esmalte sintético ou material específico para a proteção da madeira, conforme planilha 
orçamentária. 

 
NBR 0147 – Pinturas e tratamentos 
 
3.6 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade. 

Serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte em esquadria de ferro para um perfeito 
acabamento, deixando secar entre as demãos. 
 

 
3.7 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM.  
 

O rufo será implantado nas partes superiores das platibandas, protegendo-as das águas das 
chuvas, evitando assim, futuras infiltrações na estrutura da edificação. O mesmo deverá ser executado 
conforme indicado no projeto. 

 
3.8 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVENDO 50 CM.  

 
As calhas terão a função de receptar as águas das chuvas vindas do telhado, e encaminhá-las 

para os tubos de descidas de águas. A mesma deverá ser executado conforme indicado no projeto. 

4.0 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 

 
4.1 a 4.4 -  ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 
As esquadrias de madeira, portas, janelas, armários, balcões, guichês, guarnições, peitoris, tipo 

(Garapa ou Equivalente) etc., deverão obedecer rigorosamente às indicações dos respectivos desenhos 
e as especificações. 

Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes 
merecerão, da parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates 
serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

Os caixilhos de madeira tipo (Garapa ou equivalente) destinados a envidraçamento obedecerão 
às disposições construtivas integradas na normas ABNT-NBR-7199 (NB-226). 

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de 
estanqueidade por meio de jato d’água sob pressão. 

Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas. 
Nas portas internas dos W.C., as pernas dos marcos não deverão alcançar o piso, ficando à 

altura do rodapé impermeável para evitar o contato das águas de lavagem. 
Os marcos serão de madeira de lei aparelhada. 
Nas portas internas, a largura dos marcos será sempre igual à espessura da parede. 
Os marcos com acabamento para pintura serão protegidos com uma demão de óleo de linhaça 

e só serão colocados após a conclusão das alvenarias que os recebem. 
Deve-se usar guarnições da mesma madeira empregada nas esquadrias com acabamento para 

cera. 
As folhas podem ser maciças, de almofadas, compensadas ou tipo calha, conforme 

especificado no projeto. 
As dimensões dos marcos, guarnições, portas, janelas, etc., deverão obedecer rigorosamente 

aos desenhos do projeto e FISCALIZAÇÃO. 
Portas são de madeira de lei, do tipo almofadada de acordo com lista de esquadrias do projeto 

arquitetônico, o material a ser usado na sua confecção deverá estar aparelhado, seco, desempenado, 
sem descolamentos ou outros defeitos e que não sejam confeccionados com cerne de madeira, o 
mesmo procedimento será para os seus acessórios complementares, como batentes, guarnições, 
alizares, aduelas, vistas e tacos etc. 

As portas deverão ser de boa qualidade e serão recusadas as peças que apresentarem 
quaisquer defeitos de esquadro, acabamento, material ou dimensões. 

Os batentes serão de madeira com 4 cm de espessura, embutidos nas paredes ou fixados com 
poliuretano, deverão estar alinhados, no prumo e atenção deve ser dada a espessura da parede. 

O núcleo das portas, independente do tipo, terá espessura suficiente que garanta o perfeito 
embutimento das fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto. 
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4.5 – JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, COLOCADO COM FERRAGENS. TIPO 
CORRER.  
 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-NBR- 
7199 (NB-226). Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados referente a obra nos 
projetos e planilhas indicadas. 

As janelas de vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-
se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção. 

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, 
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 

O assentamento será feita por um profissional devidamente habilitado. 
Os vidros usados nas janelas serão de 8mm. 

 
4.6 – JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTES 8MM. TIPO BASCULANTE.  
 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-NBR- 
7199 (NB-226). Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados referente a obra nos 
projetos e planilhas indicadas. 

As janelas de vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-
se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção. 

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, 
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 

O assentamento será feita por um profissional devidamente habilitado. 
Os vidros usados nas janelas serão de 8mm. 

 
 
4.7 - VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA 
DE NEOPRENE (ESPESSURAS 8MM)  
 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a norma ABNT-NBR- 
7199 (NB-226). Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados referente a obra nos 
projetos e planilhas indicadas. 

As portas de vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, 
sempre que possível, evitar o corte no local da construção. 

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, 
sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 

O assentamento será feita por um profissional devidamente habilitado. 
Os vidros usados nas portas serão de 8mm. 
 
4.8 - PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.   

Esta peça tem a função de pingadeira: compreende-se a linha ranhurada, abaixo do peitoril, que 
intercepta a lâmina d’água, resultando pingos que se projetam afastados da fachada. Ausência de 
pingadeiras retém umidade e causa manchas em fachadas e outras patologias na edificação. 

Abaixo segue a sequência da execução do peitoril: 

 Quebra da lateral do vão para fazer o engaste à parede 

 Sobre o peitoril previamente molhado para melhorar, colocação de uma camada de cimento cola 
para a fixação da pedra; 

 Assentamento do peitoril, cujo posicionamento é acertado com ajuda de um martelo de borracha; 

 Conferência com régua de nível (inclinação para o exterior de 2%) e trena (neste caso, o 
parapeito precisou apresentar um balanço de 3,5 cm em relação à parede rebocada, para que o 
assentamento de pastilhas não prejudicasse sua funcionalidade); 
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 Preenchimento do vão entre o peitoril e o contramarco com adesivo vedante, com a dupla função 
de finalização e impermeabilização; 

 Preenchimento do vão lateral resultante da quebra para engaste com cimento cola. 

4.0 – REVESTIMENTO DE PISO 

 
5.1- ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE. 
 

Compreende as operações de espalhamento, mistura, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento dos materiais importados, realizadas na parte interna do baldrame devidamente preparada 
nas quantidades que permitem, após compactação atingir a espessura projetada. 

Os materiais de base serão explorados, preparados e de acordo com as especificações 
complementares. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação a massa especificada aparente  
seca máxima obtida no ensaio, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%. 
 
 
ABNT/ ESTRUTURAL – MOVIMENTO DE TERRA  
NBR-7182/1986 Ensaio de compactação 
NBR-7183/1982 Determinação do limite e relação de contração dos solos  
NBR-6459          Solo-determinação do limite de liquidez 
 
 
5.2– CONTRAPISO / LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO COM 
BETONEIRA. 
 
            Todos os pisos, deverão ser aplicados um lastro em concreto simples com espessura de 5,0 cm. 
A camada do lastro de concreto se fará em concreto magro simples, com consumo de cimento de 
210kg/m3, no traço 1:3:5 a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em 
planilha orçamentária. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, com fator 

água/cimento menor que 0,5. 
 
5.3 -  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 

CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². 
 
Haverá revestimentos com cerâmica padrão médio PEI4, de primeira linha, assentada com 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco. 
A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, não superior a 3 

mm e serão assentados com rejunte em cimento comum. Altura especificada no projeto e planilha 
orçamentária. 

As cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas antes de serem assentados.O 
rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal 
à pasta. 

Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco. 
 
5.4 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 

CM.  
 
                 Nos locais descritos no projeto receberam rodapé cerâmico, medindo 7 cm de altura ao longo 
de todas as paredes e trabalhado de forma correta de modo a se evitar desperdícios e também 
possibilitar uma maior qualidade do piso finalizado. 
 
5.5 - SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA) 
 

Serão aplicadas soleiras nos locais indicados no projeto, correspondendo aos locais onde há 
mudança de nível ou de tipo de piso, acompanhando sempre o nível mais alto. Deverão ser em 
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marmorite pré-moldada, com 15cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4. 

 
5.6 – CONTRA PISO / LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA – CALÇADA 
 

Todos os pisos, antes da pavimentação final deverão receber em primeiro lugar um lastro de 
concreto que servirá como base, obedecendo aos níveis de inclinação previstas para a pavimentação 
que as deve recobrir. O lastro será feito em concreto simples, fck 12,0 Mpa, a base de cimento/areia 
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orçamentária ou projetos de 5,00cm. O 
concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, com fator água/cimento menor que 
0,5. 

 
Todos os pisos de áreas molhadas receberão aditivo de impermeabilizante tipo VEDACIT, 

DENVERIMPER 1, ou similar, na argamassa do lastro (ou camada impermeabilizadora), de 
conformidade com as instruções do fabricante. 
 
5.7 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50M – ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

 
Será feita de acordo com os cortes e as necessidades das fundações da obra. Não poderão 

ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidade maiores que 1,50 metros serão 
taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. 

Será feita remoção das terras escavadas que não tiverem aplicação, seja em reaterro ou 
aterro, bem como todo entulho restante, para fora da obra. 

Serão observados os cuidados necessários bem como as prescrições contidas na NB-51/85 
(NBR-6122) concernentes ao assunto. 
 
5.8 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO  

 
Compreendem a execução de fundações, de tipo e profundidade a serem determinadas no 

projeto, os quais deverão levar em conta as indicações constantes no desenho, nas especificações e 
como disposto na NBR – 6122.  

Ela será executada com tijolos cerâmico furado 10x20x20cm. O tijolo deve ser de boa qualidade. 
O assentamento será feito com argamassa, traço 1:2:8, em posição de 1 vez conforme especificado em 
projeto e planilha. 

 
5.9 – REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALA DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) 

 
Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para preenchimento 

dos espaços remanescentes após a execução das fundações. 
Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão 

removidos e transportados para áreas a serem determinadas. 
Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20,0 

cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg. 
Após a conclusão do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavação, deverá ser 

comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para não ocorrerem 
acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas reaterradas 
e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os serviços e 
obras. 
 
5.10 – ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE.  

 
Os trabalhos de aterro no interior das edificações, passeio, etc., serão executados com 

material convenientemente escolhido, limpo, isento de detritos e matéria orgânica, em camadas 
sucessivas, de altura máxima de 20 cm, devidamente molhadas, com a umidade do solo mantida 
próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo variação de no máximo 3%, energicamente 
compactadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque das  
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camadas aterradas, devendo a compactação atingir no mínimo 95%, com referência ao ensaio de 
compactação normal de solos “MÉTODO BRASILEIRO”, conforme a NBR-7182 (NB-33/84), da ABNT. 
As camadas serão horizontais, sempre iniciadas pela cota mais baixa. 

A EMPREITEIRA deverá efetuar o controle tecnológico do aterro, de preferência com firma 
especializada, e de acordo com a NB-501/77 (NBR-5681). 
 

5.11 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 10CM, 
REJUNTADO COM AREIA.  
 

A pavimentação deverá ser executada em paralelepipedo, os blocos de concreto serão confeccionados 
com uma mistura de cimento, seixo e areia de modo a garantir um FCK 35MPa, aos vinte e oito dias. A 
espessura dos blocos é de 6cm assentados sobre colchão de areia com espessura de 6cm. 
           Deverá ser executada a cura das peças molhando abundantemente durante os sete primeiros 
dias após a moldagem. 
           O assentamento dos blocos de concreto sextavados deverá ser sob colchão de areia grossa, com 
declividade lateral entre três a cinco por cento no sentido centro para as bordas externas das ruas a 
serem pavimentadas devidamente compactadas com placas vibratórias. 
           O rejuntamento dos blocos de concreto sextavados deverá ser com areia média, espalhando-se 
uniformemente sobre a área pavimentada, o rejuntamento deverá ser com cimento e areia na proporção 
1:3, sem adição de água na mistura, após o espalhamento na faixa é que deverá ser umedecida com 
água sem pressão. 
           As peças deverão ser moldadas em forma metálica que conduza a igual acabamento, sendo 
submetidos a adensamento com vibração. 
            O controle de qualidade do concreto será através dos ensaios de resistência compressão 
conforme previsto para os blocos de concreto sextavados. 
           A empresa contratada devera apresentar relatórios de ensaios para resistência a compressão 
com Fck de 35MPa, utilizados para execução dos blocos sextavados para cada solicitação de medição.   
            O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com prescritos nas normas ABNT NBR-
6118 eABNT NBR-7187, além de atender o que dispõe a DNER-ES 330/97 
            Os ensaios de consistência dos concretos serão feito de acordo com a ABNT NBR-7223/92 ou 
ABNT NBR-9606/92, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados. 
            A pavimentação em blocos de concreto sextavada deverá obedecer às normas NBR 9780 e 
9781. 
 

COLCHÃO DE AREIA 

Após a regularização da base será lançado um colchão de areia de 10 cm de espessura 
executado com areia grossa para posterior assentamento dos blocos de concreto, com acabamento em 
cimento (concreto). 

 
5.12 – PISO TATIL DIRECIONAL 164 
 
MODELOS 

São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a 
mudança da direção ou perigo. 
 
PISO TÁTIL DE ALERTA 

O Piso tátil de alerta é uma placa de borracha com 25cm de largura, anti derrapante, com 
superfície de relevo tronco-cônico com medidas e distância de disposições conforme os desenhos 
abaixo. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento.  
 
PISO TÁTIL DIRECIONAL 

O Piso tátil Direcional é uma placa de borracha com 25cm de largura, anti derrapante, com 
superfície de relevos direcionais e lineares regularmente dispostos com medidas, distâncias e 
disposições conforme tabelas e desenhos abaixo. Sua textura é com seção trapezoidal, qualquer que 
seja o piso adjacente. A instalação é no sentido do deslocamento. Quando o piso adjacente tiver textura, 
recomenda-se que a sinalização tátil direcional seja lisa. 
 



 

 

 

 

PREFEITURA DE CABIXI 

Pag. 11 

 

 

 
Sinalização tátil de alerta – Modulação do piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinalização tátil direcional — Modulação do piso. 
 
5.13– PISO TATIL DE ALERTA 68 
 
Conforme item 5.12 
 

6.0– REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS EM PAREDES 

 
6.1– CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 

Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo, 48 horas antes da 
aplicação da argamassa. o chapisco traço 1:3 (cimento e areia sem peneirar) espessura de 5mm, 
medida volumétrica, deverá ter consistência adequada a uma boa fixação e os painéis abundantemente 
molhados antes da aplicação do mesmo. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serão arredondadas. 
 
6.2– REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.   
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O reboco será iniciado após a completa pega do chapisco, cuja superfície será limpa, expurgada 

de partes soltas e suficientemente molhadas. 
O reboco será regularizado e desempenado a régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspectos uniformes, com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 
desigualdade de alinhamento da superfície. 

A espessura do reboco será de 5cm. 
A argamassa para o reboco será na proporção a base de argamassa de cal hidratada e areia 

peneirada, em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em pasta. 
 
6.3 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS. 
 

O emboço será iniciado após a completa pega do chapisco, cuja superfície será limpa, 
expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas. 

O emboço será regularizado e desempenado a régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspectos uniformes, com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 
desigualdade de alinhamento da superfície. 

A espessura do emboço será de 20,00mm. 
A argamassa para o emboço será na proporção (emboço traço 1:2:8) a base de cimento, cal e areia 
peneirada, em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em pasta. 
 
6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU 
SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  
 

Revestimento em cerâmica, pei4, assentada com argamassa colante e rejuntamento com 
cimento branco. 

Deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, de fabricação aceita pelo proprietário de 
no mínimo de resistência PEI - 4 em cor clara. 

A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, não superior a 3 
mm e serão assentados com rejunte em cimento comum altura especificada no projeto e planilha 
orçamentária. 

As cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas antes de serem assentados. O 
rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal 
à pasta. 

Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco. 
 
6.5 - FORRO DE PVC LARGURA DE 10CM, INCLUSO ENTARUGAMENTO DE MADEIRA.  
 

Materiais: Os painéis serão constituídos de laminas ou réguas de cloreto de polivinila, em 
sistema de extrusão contínua e auto-extinguível. As réguas se apresentam em cores e dimensões 
variadas e são encontradas em parede simples e parede dupla. 

As réguas de PVC rígido para forro serão de procedência conhecida e idônea, uniformes em cor 
e dimensões, de conformidade com as especificações de projeto e normas da ABNT ISO 9001. Serão 
resistentes a agentes químicos, resistentes ao fogo e inalteráveis à corrosão, isentas de quaisquer 
defeitos.  

Armazenamento: As peças deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas 
em local seco, protegido e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, 
danos e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo: Onde indicado no projeto arquitetônico será colocado forro de PVC, cor 
branco, em réguas de 20 cm. A fixação será objeto de detalhamento em projeto executivo, a ser 
elaborado pela EMPREITEIRA em tempo hábil, de modo que se permita sua análise e aprovação, antes 
da execução. 
 

O forro é constituído pelos seguintes elementos básicos, a saber: 
 
- réguas ou painéis; 
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- estrutura de sustentação; 
- fitas ou tirantes de sustentação; 
- pinos de cravação ou buchas de fixação. 
O detalhamento referido deverá conter todas as informações relevantes para a análise, tais 

como: 
- perfis de fixação das lâminas: material e sistema de fixação (longarinas/transversinas); 
- lâmina e/ou painéis: material, acabamento e fixação; 
- sistema de sustentação: tirantes, fitas e pinos de sustentação, buchas, parafusos; 
- arremate: perfis, material, acabamento; 
- concordância: com pilares, vigas, difusores, luminárias; 
- tratamento acústico ou térmico: material, acabamento. 
 
O forro de PVC será assentado sob estrutura em madeira, pendural e estirante com 

espaçamento de 1,50cm e entarugamento a cada 0,50cm, fixadas entre. A fixação das réguas na 
estrutura de sustentação será realizada conforme as recomendações do fabricante, através de pregos, 
grampos ou parafusos. Os parafusos serão galvanizados ou em aço inoxidável. O atiramento de arame 
de aço galvanizado e regulador com mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da 
estrutura do forro. 

Serão previstas juntas de dilatação junto aos pilares, colunas, paredes e divisórias, empregando 
perfis de arremate para um perfeito acabamento. 

O nivelamento da estrutura de sustentação será rigoroso e o alinhamento das réguas ou painéis 
será tomado a cada fiada instalada. 

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste 
item. 

 

7.0– PINTURA DE FORROS E PAREDES 

 
7.1 e 7.3– APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA / ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.  
 

Todas as superfícies a emassar serão removidas, limpas e preparadas para o tipo de 
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida.  

Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a serem emassadas, tomando-se 
precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de emassamento, até que a massa seque 
inteiramente.  

As superfícies só poderão ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.  
Cada demão de massa só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  
Igual cuidado deverá haver entre as demãos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse 

caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serão suspensos em tempo de chuva. 
 
7.2 e 7.4- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA/ ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.  
 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, 
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade de cor clara e deverão ser usadas 

nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização expressa do 
proprietário. Antes da aplicação de tinta de acabamento, a superfície receberá uma demão de selador ou 
outro líquido preparador de superfície, mesmo que esta tenha sido emassada.  

Em caso de superfície muito porosa, aplicarão duas demãos de selador. Serão aplicadas duas 
demãos de tinta necessárias para um perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos. Os 
trabalhos de pintura externos serão suspensos em tempo de chuva. 
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7.5 – VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS (PARA ESQUADRIA DE MADEIRA) 

 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade. 

Serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte na esquadria de madeira necessário para um 
perfeito acabamento, deixando secar entre as demãos. 

 
8.0 – MOVIMENTO DE TERRA 
 
8.1 - Escavação Manual de vala, Exceto Rocha até 1,5 m de profundidade. 
 

Será feita de acordo com os cortes e as necessidades das fundações da obra. Não poderão 
ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidade maiores que 1,50 metros serão 
taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. 

Será feita remoção das terras escavadas que não tiverem aplicação, seja em reaterro ou 
aterro, bem como todo entulho restante, para fora da obra. 

Serão observados os cuidados necessários bem como as prescrições contidas na NB-51/85 
(NBR-6122) concernentes ao assunto. 
 
8.2 a 8.3 Reaterro Apiloado de Valas  
 

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para preenchimento 
dos espaços remanescentes após a execução das fundações. 

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão 
removidos e transportados para áreas a serem determinadas. 

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20,0 
cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg. 

Após a conclusão do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavação, deverá ser 
comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para não ocorrerem 
acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas reaterradas 
e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os serviços e 
obras. 
 
9.0 - INFRA ESTRUTURAS (Fundações) 
 

Todos os serviços necessários para a execução da obra descrita nos itens abaixo deverão 
ser executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de planejamento, 
nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos 
materiais. 

 
9.1 – Concretos 
 
Concreto Armado para Fundações – Blocos e Sapatas fck 25 Mpa 
Concreto Armado para Fundações - Vigas Baldrames fck 25 Mpa 
 

As fundações serão executadas de acordo com o projeto de responsabilidade da 
CONTRATADA, após sua aprovação pela FISCALIZAÇÃO, Obedecerá rigorosamente os projeto 
estrutural quanto ao tipo, dimensões e materiais a serem utilizados, devendo satisfazer as normas 
técnicas da ABNT atinentes ao assunto especialmente à NB-51/85 (NBR-6122), com vistas a assegurar 
as margens de segurança previstas. 

As sapatas e vigas baldrame, serão executadas em concreto armado com as qualidades e 
dimensões previstas no projeto estrutural e na planilha orçamentária, onde o seu Fck=250Kgf/cm². 
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Na execução das formas dos blocos e vigas baldrame, será observado o seguinte: 

- Reprodução fiel dos desenhos; 
- Colocação a prumo os arranques de pilares; 
- Furos para a passagem das tubulações e vedação das formas. 

Na execução das armaduras das sapatas será observado o seguinte: 

- Dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto; 
- Número de barras e bitolas de acordo com o projeto armações de cobrimento. 

O numero mínimo de furos de sondagem deverá obedecer ao preconizado na norma NBR-
8036. O laudo de sondagem e as amostras do terreno obtidas deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO. 

 
Concreto 
 

Deverá ser adotado fck = 25 MPa. 
Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de provas no traço previsto 

para a superestrutura, Os corpos serão rompidos, de acordo com a NBN 5739/1994, e os resultados 
obtidos deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 

Quando o concreto for confeccionado na obra, esta só será admitida quando preparada em 
betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada 
e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada as 
juntas de concretagem e de dilatação 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitido após a 
conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como a liberação 
do concreto após o ensaio de abatimento (slump-Test). 
 
Armadura 
 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial à 
aderência, devendo ser retiradas as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente verificado 
antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou alto grau de oxidação. O 
recobrimento das armaduras deverá ser igual a 25,0 milímetros, sendo garantido pelo emprego de 
espaçadores plásticos ou similares. 

O aço a ser empregado serão dos tipos CA50 /B, e CA60B, colocados de acordo com as 
disposições previstas em projetos. Não deverá ter evidências de oxidação e as emendas e transpasses 
obedecerão às recomendações de norma técnicas, em especial a NBR-8800 e a NB 143. 
 
Formas e escoramentos 
 

Deverá ser utilizada forma de chapa de compensado plastificada em todos os elementos 
estruturais aparentes. As partes da estrutura não visíveis deverão ser executadas com madeira serrada 
em bruto. 

Antes da colocação armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos seus 
alinhamentos e dimensões. Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante, de acordo com as 
recomendações do fabricante. O ENGENHEIRO garantirá a estanqueidade das formas por meio de 
processo de a sua escolha. 

Para efetuar a concretagem de qualquer peça O ENGENHEIRO deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. Será tomado cuidado especial com manchas que possam comprometer o 
acabamento desejado. 

Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à FISCALIZAÇÃO para 
exame. 
 
Lastro de Concreto magro para regularização 
 

Obedecerá rigorosamente os projetos quanto ao tipo, dimensões e materiais a serem 
utilizados, devendo satisfazer as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto especialmente à NB-
51/85 (NBR-6122), com vistas a assegurar as margens de segurança previstas para o concreto. 
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Haverá, no entanto, atenção especial para a natureza do terreno e tipo de solo, 
escoramentos, agressividade do lençol d’água com a finalidade de proteger e preservar a 
responsabilidade da execução e a resistência e estabilidade da obra. 

 
 

Impermeabilização com tinta betuminosa 
 

A impermeabilização da viga baldrame será executada em dias secos, com tinta betuminosa 
(asfáltica) impermeabilizante, em duas demãos, sendo uma demão para penetração e uma demão para 
complementação, aplicadas com broxa sobre toda a extensão das faces superiores e laterais, 
completamente secas e limpas. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem completa da 
primeira demão, com período indicado na recomendação do fabricante. 

 
NBR 9575/2003 Impermeabilização - Seleção e projeto 
 
10.0 – SUPER ESTRUTURAS 
 
Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x. 
 

Deverá ser utilizada forma de chapa de compensado plastificada em todos os elementos 
estruturais aparentes. As partes da estrutura não visíveis deverão ser executadas com madeira serrada 
em bruto. 

Antes da colocação armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos seus 
alinhamentos e dimensões. Será obrigatória a aplicação de líquido desmoldante, de acordo com as 
recomendações do fabricante. O ENGENHEIRO garantirá a estanqueidade das formas por meio de 
processo de a sua escolha. 

Para efetuar a concretagem de qualquer peça O ENGENHEIRO deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. Será tomado cuidado especial com manchas que possam comprometer o 
acabamento desejado. 

Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à FISCALIZAÇÃO para 
exame. 
 
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
Normas da ABNT e do INMETRO: 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 
 
Armadura 
 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial à 
aderência, devendo ser retiradas as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente verificado 
antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou alto grau de oxidação. O 
recobrimento das armaduras deverá ser igual a 25,0 milímetros, sendo garantido pelo emprego de 
espaçadores plásticos ou similares. 

O aço a ser empregado serão dos tipos CA50 /B, e CA60B, colocados de acordo com as 
disposições previstas em projetos. Não deverá ter evidências de oxidação e as emendas e transpasses 
obedecerão às recomendações de norma técnicas, em especial a NBR-8800 e a NB 143. 
 
Concreto Armado para Lajes, Vigas e Pilares - Viga Superior fck 25 Mpa. 
Concreto Armado para Lajes, Vigas e Pilares - Pilares fck 25 Mpa 
 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser executado em estrita 
observância às disposições do projeto estrutural, em fase de execução e a ser remetido posteriormente, 
e das normas técnicas em vigor (ABTN – NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais normas 
correlatas. 
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Concreto 
 

Deverá ser adotado fck = 25 MPa. 
Antes de iniciada a concretagem, devem ser moldados corpos de provas no traço previsto 

para a superestrutura, Os corpos serão rompidos, de acordo com a NBN 5739/1994, e os resultados 
obtidos deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO. 

Quando o concreto for confeccionado na obra, esta só será admitida quando preparada em 
betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada 
e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada as 
juntas de concretagem e de dilatação 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitido após a 
conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como a liberação 
do concreto após o ensaio de abatimento (slump-Test). 
 
LAJE 
 
Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento 
 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 mpa, com fator água – 
cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 
especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos de 
verificação, conforme recomenda as normas técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, elétricas, e 
com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada e vibrada 
mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às 
juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução 
da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida após a 
conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como a liberação 
do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e conseqüentemente do seu 
responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir 
um controle rigoroso para se atingir o fck estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 
 
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
Normas da ABNT e do INMETRO: 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 
 
Lançamento/ aplicação manual de concreto 
  

Poderão ser utilizados latas de 18 litros, baldes, carrinhos de mão e ou bombeamento, 
atentando-se para a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem 
com o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência deste tempo, o 
técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo de execução com uso de aditivos 
retardantes e ou um traço específico para tal. 
 
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
Normas da ABNT e do INMETRO: 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
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NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

11.0 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

 
Fornec. e assentamento de tubos p/ instalação predial 
 

Em condições gerais e normais, isto é, para conduzir água fria, as instalações hidráulicas e 
sanitárias serão à base de tubos PVC soldáveis, bem como suas respectivas conexões, de procedência 
reconhecida, aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecerá rigorosamente o projeto e as normas técnicas 
que regulam este assunto, após as suas colocações as instalações serão devidamente testadas para 
verificação de suas funcionalidades.  

As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas antes 
da concretagem, recalques ou deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de 
dilatações e contrações. Na passagem através de elementos estruturais de reservatório, serão 
empregadas medidas complementares que assegurem perfeita estanqueidade e facilidade de 
substituição 

Os serviços para as instalações hidráulicas prediais, serão executados conforme projeto 
elaborado pela CONTRATANTE e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as exigências 
e solicitações da concessionária. 

A distribuição de água fria será em tubos PVC, rígido com junta soldável, nas dimensões 
previstas no projeto hidráulico. 

A água será captada através da concessionária loca a uma distância mínima de 50 metros. 
Normas 

 EB-892/89 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria (NBR-5648); 
MB-1128/75 – Instalações prediais de água fria – determinação das condições de funcionamento 
das peças de utilização (NBR-5658); 

NB-92/80 – Instalações prediais de água fria (NBR-5626); 
 

A rede externa de esgoto será executada com tubos PVC rígidos, junta soldada, nos 
diâmetros adequados para cada caso. 

As tubulações internas serão em tubo PVC ponta e bolso, junta soldada. 
As ligações serão feitas por encaixe, sendo as superfícies limpas com solução limpadora e 

tirada o brilho com lixa nº320 (lixa d’ água). Após a limpeza, passar solda plástica com pincel e encaixar 
firmemente as peças. 

Deverão ser consideradas as declividades mínimas, ou seja, as tubulações com diâmetro 
igual ou inferior a 100 mm terão caimento de 2%. 

Nas instalações sanitárias, serão utilizados tubos e conexões em PVC rígido para esgoto 
soldável. Os tubos deverão ser antes de aplicados, examinados um a um, a fim de verificar a existência 
de rachadura. Os tubos rachados ou quebrados deverão ser rejeitados. 
 
Aparelhos sanitários, louças, metais e outras 
 

As bacias sanitárias serão com caixa de descarga acoplada inclusive acessórios. 
O lavatório será em louça braça, com acessórios, torneira cromada, válvula e rabicho 

plástico. Sifão de plástico flexível (mangueira corrugada); 
Saboneteira líquida, instalada a 1,00m do piso acabado, para cada lavatório; 
Porta papel toalha, a 1,00m do piso acabado, para cada lavatório; 
Nos banheiros terão bancadas de mármore com espessura de 3,0 cm. Os aparelhos 

sanitários, equipamentos afins e peças complementares, serão fornecidos e instalados pela 
EMPREITEIRA com maior apuro. 

O perfeito estado dos materiais empregados será devidamente verificado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Para os portadores de necessidade especial, serão utilizados vasos comuns, brancos, 
porém com a diferença de que será feita uma adaptação de altura, de maneira que o vaso instalado com 
assento tenha uma altura total de 0,46m (ou quarenta e seis centímetros) em relação ao piso acabado; 
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Para tanto, deverá ser feita uma base de argamassa de cimento sob o vaso, acompanhando 
os limites das bordas do pé do mesmo, conforme detalhe do projeto hidrossanitário; 
 
COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Complementarmente aos aparelhos sanitários acima descritos, que são os mesmos 
utilizados nos banheiros para portadores de necessidades especiais, temos os seguintes metais e peças: 

 
Barra de apoio posterior, horizontal, em tubo de aço galvanizado, de 80 cm de comprimento, 

com diâmetro do tubo de 2 ½” e distância da parede = 5 cm, instalada a 76 cm do piso acabado, para 
cada vaso sanitário; 

Barra de apoio lateral, horizontal, em tubo de aço galvanizado, de 80 cm de comprimento, 
com diâmetro do tubo de 2 ½” e distância da parede = 5 cm, instalada a 76 cm do piso acabado, para 
cada vaso sanitário; 
A barra de apoio do lavatório será tipo U de 0,60 cm x 0,45 cm. 
 
Registro / válvulas 
 

Os registros serão previstos em quantidades necessárias que possibilitem reparos sem 
haver o impedimento de funcionamento nos demais ramais. 

Registro de gaveta em metal cromado, para as colunas de modo geral e para o reservatório 
instalado; 
 
Ralos e caixas sifonadas 

 
Caixa sifonada de PVC com 100 mm de diâmetro, e com caixilho e grelha plástica a ser instalada em 
cada banheiro e demais ambientes indicados, da obra. 
 
Caixas de inspeção 
 
As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria com tampas de concreto armado e com 
dimensões conforme projeto. 

15.0 - INSTALACÕES ELÉTRICAS 

 
ELETRODUTOS / CALHAS PARA LEITOS DE CABOS 
 

Os eletrodutos deverão ser em PVC na cor preta, não podendo apresentar irregularidade, 
saliências e Ter a marca bem como o diâmetro e fabricante marcados no mesmo e aprovado pelo 
Inmetro. 

Quando necessário, deverão ser utilizados dutos plásticos sobre o forro, para ligações 
especiais, comando, etc., vedada a sua aplicação onde a temperatura ambiente for superior a 50º C e a 
temperatura de isolação dos condutores maior que 70º C. 

Os eletrodutos dos ramais subterrâneo serão embutidos no solo a uma profundidade de 700 mm, 
no mínimo, até chegarem aos respectivos quadros gerais de distribuição; 

Os eletrodutos subterrâneos internos serão embutidos no contra piso; 
Nas emendas de eletroduto, deverão ser empregadas luvas e nas mudanças de direção em 90º 

curvas de mesma fabricação dos eletrodutos; 
Nas junções de eletrodutos com caixas de passagem metálicas ou similares, deverão ser 

utilizadas buchas e arruelas de alumínio e nas extremidades de eletrodutos em caixas de passagem 
subterrânea, deverão ser utilizadas apenas as buchas; 

Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem umidade quando da passagem de 
condutores elétricos pelos mesmos. 
 
FIOS / CABOS 
 

Os fios e cabos de energia elétrica deverão ser de cobre eletrolítico, de pureza igual ou 
superior a 99,99%. 

Para os alimentadores até os quadros de distribuição, deverão ser utilizados cabos com 
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dupla isolação em PVC, 1.000 V, referência Sintenax da Pirelli ou similar. 
Para a distribuição interna deverão ser utilizados fios com isolação 600 V 
Previamente à aquisição, os fios e cabos para energia elétrica, deverão ser submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Para a distribuição interna deverão ser utilizados fios com isolação 750 V. 
Previamente à aquisição, os fios e cabos para energia elétrica, deverão ser submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Todos os condutores destinados aos circuitos de iluminação e tomados deverão ser do tipo 

comum 750 V com as seções especificadas nos quadros de cargas do projeto. 
Os condutores destinados aos circuitos de ar-condicionado deverão ser do tipo cabo comum 

com as seções especificadas nos quadros de cargas do projeto. 
Os condutores elétricos a serem utilizados nos serviços deverão obedecer ao seguinte 

critério de cores: 
FASE A = Amarelo 
FASE B = Branco 
FASE C = Cinza 
NEUTRO = Azul Claro 
TERRA = Verde 
 
QUADROS / DISJUNTORES 
 

Quadro geral, responsável pela distribuição elétrica e proteção dos demais quadros que 
compõem o prédio. Sendo que o mesmo possui um disjuntor e um circuito individual para cada quadro 
de distribuição elétrica. 

O dimensionamento das alimentações dos quadros devem ser respeitadas e seguidas, 
conforme o projeto 

Deverão ser fornecidos e instalados quadros de distribuição de energia e quadros terminais. 
Os quadros de distribuição serão de montagem sobreposta, com caixa e porta pintadas com 

tinta epóxi cinza, fechadura isolante, sem chave. Deverão ser identificados por meio de placa de acrílico 
fixada na parte externa da porta, com fundo preto e letras brancas, com o nome indicado de acordo com 
o projeto elétrico. 

Os quadros deverão ser fornecidos com protetores de sobre tensões. 
Os quadros de luz e tomadas serão do tipo de embutir, em chapa de aço com espessura 

mínima n.º 16 (MSG), com grau de proteção IP 54. 
Havendo armários para distribuição de energia (QD), os mesmos serão em chapa de aço 

com espessura mínima n.º 14 (MSG). 
Os quadros deverão ter espelhos metálicos ou de acrílico, a fim de evitar o contato acidental 

com a parte energizada. 
Os quadros para alimentação com energia estabilizada às tomadas de computador, terão 

barra tipo DIN para colocação de disjuntores ultra-rápidos tipo Siemens ou Klockner, ou similares. 
Todos os quadros deverão ter, além do barramento neutro, o barramento de terra. 
Previamente à aquisição dos armários de distribuição, a CONTRATADA deverá submeter à 

aprovação da CERON os projetos dos mesmos, para verificação, em especial, no que diz respeito a 
dimensões, nível de curto-circuito, materiais empregados, fabricante, etc. 

Os barramentos dos quadros deverão ser em cobre eletrolítico com teor de pureza 97%. 
Na parte interna da tampa dos quadros deverá constar o resumo de cargas, diagrama unifilar 

e número de circuitos. 
Para identificação nos quadros, os condutores deverão ser identificados com anilhas 

plásticas. 
 

Deverão ser fornecidos e instalados, para proteção geral dos quadros de distribuição e 
terminais, disjuntores termomagnéticos, com capacidade e numero de pólos conforme a planilha de 
carga e diagramas unifilares contidos no projeto. 

Os disjuntores serão parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. 
Todos os disjuntores serão identificados por meio de etiquetas que indiquem o circuito 

protegido. 
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Cuidados deverão ser observados quando da instalação de terminais nos disjuntores, de 
modo que não haja deslocamento dos condutores e que não ocorra diminuição da isolação, seja pêlos 
terminais, ou seja pêlos condutores.  
 
 
 
INTERRUPTORES / TOMADAS 
 

As tomadas de uso geral deverão ser 2P+T, tipo Universal, embutir, 10 A / 250 V, instaladas 
conforme discriminado em projeto. 

As tomadas destinadas à alimentação de aparelhos de ar-condicionado serão 3P, embutir, 
25 A / 250 V, instaladas conforme discriminado em projeto. 

As tomadas da instalações telefônicas serão executadas conforme o projeto a ser elaborado 
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as exigências e 
solicitações da concessionária 
 
LUMINÁRIA INTERNA / BOCAL / LÂMPADAS 
 

Deverá ser fornecidas e instaladas luminárias completas (lâmpadas + reatores) para cada 
ambiente, conforme projeto. As luminárias deverão ter o corpo em chapa de aço galvanizado, com 
pintura eletrostática em pó poliéster epóxi, de fabricação LUMICENTER. 

Os reatores das luminárias deverão ser de alto fator de potencia (Fp>0,99), de alto 
rendimento (n>0,90) e de baixa distorção harmônica (<10%). 

 
16.0 COMBATE À INCENDIO / ESCOPO 
 
            As especificações abaixo descritas visam definir as características e técnica -construtivas dos 

equipamentos de segurança contra incêndio e pânico conforme as exigências da Lei nº 853, de 30 

novembro de 1999, da Lei nº 858 de 16 de dezembro de 1999 e do Decreto nº 8987 de 08 de fevereiro 

de 2000, contido no Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Rondônia, bem como discriminar as maneiras de instalação dos mesmos, em obediência às 

mesmas técnicas da ABNT especificas para projeto dessa natureza: 

 
 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA – MUNICÍPIO DE CABIXI 

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

ENDEREÇO: LINHA 11 – ESQUINA COM AVENIDA TAMOIOS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ ANTÔNIO UCHÔA – CREA-GO N°578/D 

 

– CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

Artigo 6º: Para fins de dimensionamento dos meios de combate a incêndio, os riscos serão 

classificados por ocupações de acordo com a “Tarifa Seguro Incêndio do Brasil” (I.R.B.). 

 Parágrafo 1º A classe de ocupação será estabelecida de acordo com a “Lista de Ocupações”, da 

Tarifa Seguro Incêndio do Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.), variando de 01 a 13, 

conforme se segue: 

 

1.  Risco de classe “A” – cuja classe de ocupação seja de 01 a 02; 

2. Risco de classe “B” – cuja classe de ocupação seja de 03 a 06; 

3. Risco de classe “C” – cuja classe de ocupação seja de 07 a 13; 

 

A edificação se enquadra na Classe de ocupação 04, conforme a Lista de Ocupações do 

Instituto de Resseguros do Brasil – I.R.B. apresentados abaixo: 
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Índice/Lista de Ocupação 

 

 

 

OCUPAÇÃO RUBRICA CLASSE DE 

OCUPAÇÃO 

CÓDIGO 

EXPOSIÇÕES 205 04         21 

 

– DAS CLASSES DE INCÊNDIO 

 

Artigo 7º: Para o cumprimento das disposições contidas neste Regulamento, será adotada a 

seguinte classificação de incêndio, segundo a natureza do material a proteger: 

 

1. Classe “A” – incêndio em materiais combustíveis comuns de fácil combustão 

(madeira, papel, fibras e similares), onde o efeito do “resfriamento” pela água ou por soluções 

contendo grande percentagem de água é de primordial importância; 

2. Classe “B” – incêndio em líquido inflamáveis (óleos, graxas, vernizes e similares), onde o 

efeito de “abafamento” é essencial; 

3. Classe “C” – incêndio em equipamentos elétricos energizados (motores, aparelhos 

de ar condicionado, televisores, rádios, computadores e similares), onde a extinção deve ser 

realizada com substâncias não condutoras de eletricidade; 

4. Classe “D” – incêndio em materiais pirofóricos e suas ligas (magnésio, potássio, alumínio 

e outros), que necessitam de agentes extintores especiais.  

 

A edificação da Construção de Centro de Apoio ao Turista se enquadra nas Classes de 

Risco “A” e “C”. 

 

 

– DA PROTEÇÃO ESTRUTURAL 

 

Artigo 10º. A proteção estrutural abrange os seguinte tipos de compartimentação: 

 

1 - Compartimentação Horizontal 

  

Quanto à compartimentação horizontal determinadas pelo Artigo 14 a Artigo 16, constantes 

do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, a referida edificação atende a tal Artigo.  

 

2 - Compartimentação vertical 

  

Quanto à compartimentação vertical determinadas pelo Artigo 17, constantes do Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico, a referida edificação atende a contento tal Artigo.  

 

– CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ÁREA E ALTURA 

 

Área e Altura da Edificação: 
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O projeto foi elaborado para atender a Construção de Centro de Apoio ao Turista 

(exposições) com área de construção de  151,79 m² (cento e cinqüenta e um vírgula setenta e nove 

centésimos de metros quadrados) 

 

Conforme o projeto apresentado, a edificação possui 1 (um) pavimento. 

 

Artigo 76º: As edificações, quanto à área e altura, são assim classificadas: 

 

I. edificações com área de construção inferior a 750 m2 (setecentos e cinquenta 

metros quadrados) e altura inferior a 12 m (doze metros); 

II. edificações com área de construção inferior a 750 m2 (setecentos e cinquenta metros 

quadrados) e altura superior a 12 m (doze metros); 

III. Edificações com área de construção superior a 750 m2 (setecentos e cinquenta metros 

quadrados) e altura inferior a 12 m (doze metros); 

IV. Edificações com área de construção superior a 750 m2 (setecentos e cinquenta metros 

quadrados) e altura superior a 12 m (doze metros); 

 

A edificação da Construção de Centro de Apoio ao Turista se enquadra no Inciso I 

deste Artigo. 

 

– DA EDIFICAÇÃO QUANTO À OCUPAÇÃO 

 

Artigo 77º: As edificações, quanto à ocupação classificam-se em: 

 

1. edificações destinadas a uso residencial, incluindo apartamentos, conventos e similares; 

 

2. edificações destinadas ao uso institucional, incluindo escolas, hospitais, clínicas, 

laboratórios, creches, sanatórios, asilos e similares; 

 

3. edificações destinadas a uso de escritórios, incluindo agências bancárias, repartições 

públicas, serviços de assessorias, de consultoria e similares; 

 

4. edificações destinadas a locais de reunião de público, incluindo locais de 

exposição, teatros, cinemas, estádios, auditórios, salas de reunião, salões de festas, bailes, 

casas  noturnas, ginásios poliesportivos, templos religiosos (igrejas) e similares; 

 

5. edificações destinadas ao uso de hotel, motel, “flat residencial”, “apart hotel”, pensão e 

similares; 

 

6. edificações destinadas ao uso industrial, incluindo todas as atividades com processos 

industrial e similares; 

 

7. edificações destinadas ao uso comercial incluindo lojas, magazines, centros comerciais 

(“shoppings centers”), supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes, serviços diversos, oficinas, 

garagens coletivas (automática ou não); 
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8. edificações destinadas a depósitos em geral, incluindo os atacadistas, transportadoras e 

similares; 

 

9. edificações de usos especiais diversos (depósitos de explosivos e de munições, arquivos, 

museus, cartórios, centros telefônicos, central de computação, estação de radio ou televisão, 

subestação de distribuição de energia elétrica e similares) 

 

 

– DA PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À AREA E ALTURA 

 

Art. 82. Para as edificações com área de construção inferior a 750 m2 (setecentos e 

cinqüenta metros quadrados) e altura inferior a 12 m (doze metros), serão exigidos os seguintes 

tipos de proteção: 

 

1. sistema de iluminação de emergência; 

 

2. sinalização; 

 

3. extintores portáteis. 

 

Parágrafo único. Estarão dispensados das exigências do emprego do sistema de iluminação 

de emergência, as edificações que possuírem até 2 (dois) pavimentos, excluindo-se o mezanino e as 

edificações destinadas a local de reunião de público, cuja lotação não ultrapasse de 50 (cinqüenta) 

pessoas. 

 

– DA PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À OCUPAÇÃO 

 

Seção IV 

Da Proteção das Edificações de Reunião de Público 

 

Art. 89. Nas edificações destinadas a locais de reunião de público, observar-se-ão as condições 

seguintes: 

 

1. as edificações enquadradas neste tipo de ocupação estarão dispensadas da 

compartimentação horizontal; 

 

4. nas saídas de emergência, as portas deverão abrir no sentido de escoamento, ou seja, para o 

local seguro e externo à edificação, observando ainda os seguintes requisitos: 

 

a. as portas, instaladas em locais com capacidade superior a 100 (cem) pessoas, deverão ser 

dotadas de trava ou barra antipânico; 

 

b. as aberturas das saídas de emergência serão dimensionadas em função da lotação do local, 

calculada de acordo com as normas técnicas oficiais; 

 

c. as portas, usadas para saídas, não deverão ter largura inferior a 0,80 m (oitenta centímetros); 

 

5. o tipo de proteção “sistema de detecção de fumaça/calor” será exigido nas edificações 

destinadas, principalmente a teatros, salões de bailes, casas de espetáculos, dispensando-se o sistema 

de alarme manual; 



 

 

 

 

PREFEITURA DE CABIXI 

Pag. 25 

 

 

6. os teatros, cinemas, auditórios, boates e salões de diversões terão além de caráter estrutural, 

instalação e montagem, conforme as seguintes prescrições: 

a. todas as peças de decoração (tapetes, cortinas e outras), assim como cenários e outras 

montagens transitórias, deverão ser incombustíveis ou tratados com produtos retardantes à ação do 

fogo; 

 

b. os sistemas de refrigeração e calefação serão cuidadosamente instalados, não sendo 

permitido o emprego de material de fácil combustão; 

 

c. todas as portas serão dotadas de ferragem do tipo antipânico, deverão abrir de dentro para 

fora e ser encimadas com os anúncios “SAÍDA”, em luz suave e verde, e “É PROIBIDO FUMAR”, em luz 

vermelha, legíveis à distância, mesmo quando se apagarem as luzes da platéia. 

 

5.1 - DOS EXTINTORES PORTÁTEIS 

 

Artigo 33º: A capacidade de cada extintor (portátil) para que se constitua uma “unidade 

extintora” será:  

5.1.1 - Gás carbônico (CO2): um extintor de 6 kg (seis quilos).  

5.1.2 - Pó Químico Seco: unidade extintora definida por 01 extintor de 6 kg. Cada unidade 

portátil desse tipo localizada próxima a equipamentos elétricos energizados. 

Artigo 34º: Cada unidade extintora protegerá uma área de: 

 

1. Risco de classe “A”..........................500m² (quinhentos metros quadrados); 

2. Risco de classe “B”..........................300m² (trezentos metros quadrados); 

3. Risco de classe “C”..........................200m² (duzentos metros quadrados); 

 

Artigo 35º: Os extintores deverão ser, tanto quando possível, equidistantes e distribuídos de 

tal forma que o operador não percorra mais do que: 

 

4. Risco de classe “A”..........................25m (vinte e cinco metros); 

5. Risco de classe “B”..........................20m  (vinte metros); 

6. Risco de classe “C”..........................15m (quinze metros); 

Art. 36. Os extintores deverão ser instalados de tal forma que sua parte superior não 

ultrapasse de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) em relação ao piso acabado, e a parte 

inferior fique acima de 20 cm (vinte centímetros). 

Art. 39. Cada pavimento terá, no mínimo, 2 (duas) unidades extintoras, sendo uma adequada 

a materiais comuns (tais como madeira, papel, tecidos, etc.) e outra destinada a riscos em 

equipamentos elétricos energizados, de acordo com a classe de risco. 

 

Parágrafo único. Será permitida a existência de apenas 1 (uma) unidade extintora, nos casos 

de área de construção inferior a 50 m2 (cinquenta metros quadrados). 

Na edificação objeto deste projeto, existem sistemas de refrigeração e de instalações 

elétricas e baixa tensão, passíveis de manuseio incorreto por parte dos usuários; para prevenir 

eventuais sinistros oriundos desses procedimentos, está prevista a instalação de unidades portáteis 
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dos tipos AP e PQS que são os modelos recomendados para proteção de áreas onde os sistemas 

acima referidos e instalados, são indispensáveis..   

 

Serão instalados para a presente obra os seguintes tipos e quantidades de extintores: 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

Unidade Extintora 

Tipos de Extintores 

EXTINTORES MANUAIS EXTINTORES SOBRE 

RODAS 

Capacidade Quantidade Capacidade Quantidade 

Água pressurizada (AP) 10 Litros --   

Gás carbônico (CO2) 06 Kg 01   

Pó químico seco (PQS) 06 Kg 01   

TOTAL --- 02 ---  

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

Luminária de emergência em LED 

 

 As luminárias de emergência definidas para o “Sistema de Iluminação de Emergência” serão do 

tipo bloco autônomo, corpo fabricado em polietileno, difusor em acrílico transparente, dotadas de 

lâmpadas tipo LED, alto brilho (18 led´s – mínimo), com compartimento para guarda do cabo de conexão 

(alimentação) bateria incorporada de lítio-ion 1,6 Ah, tensão 3,7 Vcc (saída), bivolt, automática (127-220 

VCa, 50/60 Hz) consumo máximo 2 Watts, plug macho com 3 pinos (2P+T) padrão brasileiro diâmetro 

dos pinos 4,2mm. 

As luminárias deverão ser instaladas nos pontos indicados na planta baixa do projeto executivo e na 

altura de 2,40 m acima do nível do piso; deverão ainda ser conectadas nas tomadas (2P+T) dos circuitos 

de iluminação de emergência dimensionadas para tal finalidade. 

 

Serão instaladas 09 (nove) luminárias de emergência; os elementos do “Sistema de 

Iluminação de Emergência” obedecem a NBR-10898:1999 da ABNT 

 

SINALIZAÇÃO 

  

Placas de sinalizações 

 

Art. 28. A sinalização será obrigatória em todas as edificações e terá as seguintes finalidades: 

 

1. Orientar as rotas de fuga; 

2. Identificar os riscos específicos; 

3. Identificar os equipamentos de combate a incêndio 
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Artigo 29º: Todas as saídas de emergência, incluídas as escadas, rampas, corredores e 

acessos, deverão ser adequadamente sinalizadas. 

Artigo 31º: A sinalização dos equipamentos de combate a incêndio será feita como se segue: 

1. vertical, com setas, círculos ou faixas, 

2. coluna, 

3. solo. 

 

§1º: a sinalização do solo será obrigatória nos locais destinados a fabricação, depósito 

e movimentação de mercadorias. 

 

§2º: a sinalização em solo será dispensada nos edifícios destinados a lojas, igrejas, 

escola, apartamentos e escritórios. 

 

Artigo 32º: Para o sistema de hidrantes serão ainda obrigatórios: 

 

1. nas tubulações expostas, pintura na cor vermelha; 

 

2 .as portas dos abrigos poderão ser pintadas em outra cor, desde que estejam devidamente 

identificadas; 

 

 Sinalização básica prescrita: 

 

a) Sinalização de Proibição – (P) 

 Forma..........................: Circular; 

 Fundo..........................: Branco; 

 Imagem........................: Preta; 

 Faixa de contorno.........: Vermelha; 

 Faixa diametral.............: Vermelha; 

 Margem (opcional)........: Branca. 

 

b) Sinalização de Alerta – (A) 

 Forma..........................: Triangular; 

 Fundo..........................: Amarelo; 

 Imagem........................: Preta; 

 Moldura........................: Preta; 

 Margem (opcional)........: Branca. 

 

c) Sinalização de Orientação e de salvamento – (S) 

 Forma..........................: Quadrada ou retangular; 

 Fundo..........................: Verde; 

 Imagem........................: Branca, fotoluminescente; 
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 Margem (opcional)........: Branca, fotoluminescente. 

 

d) Sinalização de Equipamento de combate a incêndio e de alarme – (E) 

 Forma..........................: Quadrada ou retangular; 

 Fundo..........................: Verde; 

 Imagem........................: Branca, fotoluminescente; 

 Margem (opcional)........: Branca, fotoluminescente. 

 

a) Sinalização de proibição utilizada: 

Código Símbolo Significado Forma e cor Aplicação 

1 

 

Proibido fumar 

 

Símbolo: circular 

Fundo: branca 

Pictograma: preto 

Faixa circular e barra 

diametral: Vermelhas 

Todo local 

onde o fumo 

possa 

aumentar o 

risco de 

incêndio. 

 

 

b) Sinalização de alerta utilizada: 

Código Símbolo Significado Forma e cor Aplicação 

9  

Cuidado, risco 

de choque 

elétrico 

 

Símbolo: triangular 

Fundo: amarelo 

Pictograma: preto 

Faixa triangular: Preto 

Próximo a 

instalações 

elétricas que 

oferecem 

risco de 

choque. 

 

c) Sinalização de orientação e salvamento utilizada: 

Código Símbolo Significado Forma e cor Aplicação 

13 

 

Saída de 

emergência 

 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Pictograma: 

fotoluminecente. 

Indicação do 

sentido (esquerda 

ou direita) de uma 

saída de 

emergência. 
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14 

 

Saída de 

emergência 

 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Pictograma: 

fotoluminecente. 

Indicação de uma 

saída de 

emergência a ser 

afixada acima da 

porta para indicar 

o seu acesso. 

17 

 

Saída de 

emergência 

 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Pictograma: 

fotoluminecente. 

Indicação da saída 

de emergência, 

utilizada como 

complementação 

do pictograma 

fotoluminescente. 

 

d) Sinalização de equipamentos utilizada: 

 

20 

 

Alarme sonoro 

Simbolo: Quadrado 

Fundo: Vermelho 

Pictograma: 

fotoluminecente 

Indicação do local 

de instalação do 

alarme de incêndio 

21 
 

 

Comando 

manual de 

alarme e/ou 

Bomba de 

incêndio 

Simbolo: Quadrado 

Fundo: vermelha 

Pictograma: 

fotoluminecente 

Ponto de 

acionamento de 

alarme de incêndio 

ou bomba de 

incêndio.  

Deve vir sempre 

acompahado de 

uma mensagem 

escrita, 

designando o 

equipamento 

acionado por 

aquele ponto.  

23 

 

Extintor de 

incêndio 

 

Símbolo: Quadrado 

Fundo: vermelho 

Pictograma: perfil de 

um extintor de 

incêndio, 

fotoluminescente 

Indicação de 

localização dos 

extintores de 

incêndio 
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25 

 

Abrigo de 

mangueira e 

hidrante 

 

Símbolo: Quadrado 

Fundo: vermelho 

Pictograma: 

fotoluminescente 

Indicação do 

abrigo da 

mangueira de 

incêndio com ou 

sem hidrante no 

seu interior. 

 

5.4 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

Dimensionamento das saídas: 

CÓDIGO/NATUREZA CLASSE / TIPO DE EDIFICAÇÃO 

F-1 Locais onde há objetos de valor inestimável. 

K Edificações térreas (Altura contada entre o terreno circundante e o piso 
da entrada igual ou inferior a 1,00 m) 

P De pequeno pavimento (Sp < 750 m²) 

U Edificações pequenas (St < 750 m²)); 

Z Com estrutura resistente ao fogo e isolamento entre pavimentos 

 

Tabela 5 – Dados para o dimensionamento das Saídas 

Ocupação 

População 

Capacidade da U. de passagem 

Grupo Divisão 
Acessos e 

descargas 

Escadas 

e 

rampas 

Portas 

F F1 
Uma pessoa por 3,00 

m2 de área 
100 75 100 

 

Dimensionamento das saídas: 

Cálculo das larguras das saídas 

 

A largura das saída é dada pela seguinte fórmula: 

  

Onde,  

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro; 

P = População, conforme da Tabela 5;  

C = Capacidade da unidade de passagem, conforme Tabela 5. 
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Cálculo da população geral 

 

Área para cálculo das saídas: 151,79 m² 

151,79 / 3,00 ~ 51 pessoas 

Portas 

 

Área para cálculo das saídas: 90,84 m² 

90,84 / 3,00 ~ 31 pessoas 

 

N= P/C = 31/100 = 0,31 = 1 unidade de passagem 

1 x 0,55 = 0,55 m  – largura da saída de emergência 

 

A edificação apresenta duas saídas, uma com largura de 0,80 m e outra com largura de 2,00 

m. Sendo assim a edificação possui saída largura total de 2,80 m.  Atendendo as condições 

preconizadas em norma. 

 

 

Cabixi - RO, março de 2015 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Responsável técnico  

 
 


