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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.1. APRESENTAÇÃO 

 

Esse Memorial tem por objetivo descrever soluções adotadas para o 

desenvolvimento do Projeto de Arquitetura do Centro de Canoagem de Itacaré, a ser 

construído na Rua Antônio Louro, s/nº, Itacaré – Bahia. 

 

1.2. SOLICITANTE 

 

ÓRGÃO: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb. 

ENDEREÇO: Rua dos Colibris, nº 18, Imbui Salvador – Bahia – Brasil, CEP: 41.720-060. 

 

1.3. DADOS DE ENTRADA 

 

O detalhamento do projeto foi elaborado tomando por base os seguintes 

dados: 

- Visitas técnicas ao terreno destinado à construção; 

- Consulta aos membros da Associação de Canoagem de Itacaré (ACI), no 

que se refere às funções e ao quantitativo de pessoal (fixo e variável) a ser 

atendido pela edificação. 

 

1.4. LEIS E NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

O projeto de arquitetura foi elaborado sob o rigor das leis e normas nacionais 

correlatas a essa especialidade, que se encontram vigentes durante prazo de 

contratação. São elas: 

 

_______. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 
_______. NBR 9077: Saídas de Emergência em Edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 
2001. 
_______. NBR 13.531: Elaboração de projetos de edificações - Atividades 
técnicas. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 
_______. NBR 6492: Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: 
ABNT, 1994. 
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1.5. RELAÇÃO DE ARQUIVOS E PRANCHAS 

 

A representação gráfica do projeto foi desenvolvida no espaço modelo 

(model space) do Software Autocad, em arquivos no formato DWG distinguidos pelo 

tipo de desenho (localização, situação, plantas/elevações etc.).  

As pranchas, por sua vez, foram configuradas e escalonadas, em 

conformidade com tarjas, carimbos e legendas, no espaço papel (paper space) dos 

arquivos DWG correspondentes, de modo a serem reproduzidas, com a devida 

configuração de penas, em documentos portáteis independentes do Autocad, no 

formato PDF (Portable Document Format), prontos para impressão: 

 

Nº Arquivo (*.dwg) Prancha (*.pdf) Escala 

1 Centro de Canoagem de 

Itacaré_PE_ARQ-01_localização_R00 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

01_localização_R00_01 

1/2.500 

2 Centro de Canoagem de 

Itacaré_PE_ARQ-02_situação_R00 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

02_situação_R00_02 

1/250 

3 Centro de Canoagem de 

Itacaré_PE_ARQ-03_plantas e 

elevações_R00 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_03 

1/75 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_04 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_05 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_06 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_07 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_plantas e elevações_R00_08 

4 

Centro de Canoagem de 

Itacaré_PE_ARQ-03_castelo 

d’água_plantas e elevações_R00 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-

03_castelo d’água_plantas e 

elevações_R00_09 

1/50 

 

A nomenclatura dos arquivos acima corresponde à seguinte expressão: 

 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-00_tipo de desenho_R00 



 MEMORIAL DESCRITIVO 
REV.: 

00 
PROJETO: 

ARQUITETÔNICO 
FOLHA: 

06 
TÍTULO: 

CENTRO DE CANOAGEM DE ITACARÉ 

 

 

Onde: 

Centro de Canoagem de Itacaré = nome da obra em questão 

PE = Projeto Executivo (etapa do projeto) 

ARQ = Arquitetura (especialidade ou subespecialidade no caso de 

Detalhamento, por exemplo) 

00 = Número do arquivo correspondente (em DWG) 

Tipo de desenho = localização, situação, plantas e elevações, detalhes. 

R00 = Número da revisão 

 

A nomenclatura das pranchas no formato PDF, por sua vez, segue a mesma 

expressão da dos arquivos em DWG, seguida, contudo, pelo número da prancha 

configurada no paper space, que serve de referência para geração do documento, 

tal como segue em destaque: 

 

Centro de Canoagem de Itacaré_PE_ARQ-00_tipo de desenho_R00_00 

 

1.6. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser devidamente observadas as Especificações do Projeto (item 3). 

No caso de divergências de informações entre estas e os desenhos, deverá ser 

adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade. 

Todos os ensaios e testes exigidos por norma deverão ser devidamente 

realizados antes da aplicação dos materiais e/ou após execução dos serviços. 

Deverão ser devidamente seguidos os procedimentos de instalação e 

execução de serviços dispostos no Caderno de Encargos Supat. 

Conforme a Lei Nº 8.666/93, Seção III, Art. 7º, § 5º, todos os materiais e 

equipamentos que apresentem na sua especificação indicação de marca ou 

fornecedor, poderão ser substituídos por outros que possuam equivalência técnica, 

desde que as alternativas propostas sejam previamente aprovadas pelo(os) autor(es) 

do projeto, pela fiscalização e/ou pelo Contratante. 

Caso venham a ser utilizadas outras indicações de materiais, cuja similaridade 

apresentada pela construtora venha a alterar algum parâmetro do projeto proposto, 

caberá a construtora elaborar o detalhamento necessário para que os projetistas e a 

fiscalização aprove o material sugerido. 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ARQUITETURA 

 

2.1. PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO 

 

2.1.1. Alvenaria de bloco vazado de concreto 

 

a) Indicação:  

Paredes de vedação voltadas às áreas externas e nas áreas internas, no caso 

dos vestiários, cozinha, área de serviço, sala de troféus, sala de massoterapia e sala de 

aula; com 15cm de espessura depois de revestidas, conforme indicação nos desenhos 

de arquitetura. 

 

b) Especificação:  

Construção de parede de vedação de blocos vazados de concreto de 

9x19x39cm (largura x altura x comprimento), assentados na espessura de 9cm, de 

modo que, depois de revestida, tenha espessura final de 15cm. 

Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter 

consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do 

assentamento. Indica-se argamassa pronta para assentamento composta por 

polímeros, agregados minerais e aditivos especiais, Multimassa Uso Geral, marca 

Quartzolit ou equivalente técnico. Se dosado em obra, recomenda-se a proporção 

1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de 

areia média ou grossa. 

De modo a garantir a estabilidade da alvenaria e a sustentação de eventuais 

lajes pré-moldadas, deve-se considerar, sob a indicação do projeto estrutural, a 

construção: nos encontros de paredes, de pilares de amarração em concreto armado 

moldado in loco; e, diretamente sobre as paredes, de cintas de amarração em 

concreto armado moldado in loco ou em blocos de concreto tipo canaleta 

preenchidos com concreto graute armado. 

Sob os vãos das janelas deverão ser construídas contravergas de concreto. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 

0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a 

janela possua 1,20m de largura, a contraverga terá comprimento de 1,80m. 

Para as janelas e portas não serão necessárias vergas, já que exatamente 

sobre os respectivos vãos serão construídas as cintas de amarração. 
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Figura 1 – Ligação entre estrutura e alvenaria. 
Fonte: ALTOÉ (2009) apud CALIL JUNIOR e BRITO (2010, p. 76) 

A ligação dos elementos estruturais de madeira com as alvenarias de bloco 

de concreto deve ser realizada por pinos metálicos ou telas de aço galvanizados, 

conforme figuras a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Divisórias Sanitárias 

 

a) Indicação: 

Em sanitários na montagem de boxes sanitários, conforme indicação nos 

desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Divisórias sanitárias compostas por placas de granito “Cinza Andorinha”, 

espessura de 2cm, com polimento nas duas faces, engastadas 2cm no piso e na 

parede, com altura padronizada sem elevação do piso de 1,80m, conforme detalhes 

específicos. 

 

2.1.3. Cobogó – elementos vazados quadriculados 

 

a) Indicação: 

Na área da academia, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Parede cobogó composta por elementos vazados quadriculados em 

concreto, 9 furos cada, dimensões 39x39x10cm. 
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O assentamento dos elementos deverá ser realizado em fiadas horizontais 

consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto. Deverá ser 

utilizada argamassa pronta para assentamento composta por polímeros, agregados 

minerais e aditivos especiais, Multimassa Uso Geral, marca Quartzolit ou equivalente 

técnico. 

Utilizar espaçadores como gabarito para garantir a uniformidade das juntas 

de assentamento. Considerar “cinta” de amarração no topo da parede, para garantir 

estabilidade.  

Não existirão acabamentos subsequentes, permanecendo os elementos da 

parede cobogó “crus”, evidenciando sua própria textura.  

 

2.1.4. Cobogó – elementos vazados tipo veneziana 

 

a) Indicação: 

Nos vestiários, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Cobogó composto por elementos vazados de concreto, tipo veneziana com 

4 lâminas inclinadas, peças de 29x39x10cm, assentado em alvenaria de bloco 

cerâmico. 

Os elementos vazados deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas 

paredes ou nos fechamentos laterais de acordo com dimensões e formas indicadas 

no projeto executivo. Deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam 

a entrada de águas da chuva para o interior do espaço construído. 

O assentamento dos elementos deverá ser realizado em fiadas horizontais 

consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto. Deverá ser 

utilizada argamassa pronta para assentamento composta por polímeros, agregados 

minerais e aditivos especiais, Multimassa Uso Geral, marca Quartzolit ou equivalente 

técnico. 

Não existirão acabamentos subsequentes, permanecendo os elementos do 

cobogó “crus”, evidenciando sua própria textura.  

  

2.1.5. Cerca 

 

a) Indicação: 
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Nos limites do terreno conforme indicação na planta de situação. 

 

b) Especificação: 

Execução de cerca com mourões de eucalipto tratado, Ø14-16cm, altura da 

peça de 2,50m, sendo 50cm enterrado, espaçamento de 3m entre os mourões, 

Fechamento de tela eletrosoldada de arame galvanizado revestido em PVC, Ø 

fio=2,50mm, malha de 5x10, altura de 1,83m, produto Belgo Fortinet, marca Belgo ou 

equivalente técnico. 

 

2.2. ESQUADRIA DE MADEIRA 

 

2.2.1. Porta em madeira P1  

 

a) Indicação: 

Em salas e ambientes internos, conforme indicação nos desenhos de 

arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Porta tipo mexicana conformada em fichas de madeira cedro maciça, 

proveniente de reflorestamento e remanejo florestal, acabamento em stain 

(impregnante e impermeabilizante); abertura tipo giro de 1 folha; marco e alizares em 

madeira maciça, com mesmo acabamento stain; ferragens e acessórios a serem 

fornecidos pelo fabricante, conforme indicações subsequentes: 

• maçaneta e fechadura cromadas, modelo Inoxvita 600 Office – Aço Inox, 

da marca Papaiz ou equivalente técnico; 

• dobradiça reforçada com pino e bola oxidado, modelo 1535, marca 

Papaiz ou equivalente técnico (3 unidades por porta); 

 

2.2.2. Porta em madeira P2  

 

a) Indicação: 

Na sala de academia, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 
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Porta tipo mexicana conformada em fichas de madeira cedro maciça, 

proveniente de reflorestamento e remanejo florestal, acabamento em stain 

(impregnante e impermeabilizante); abertura tipo correr de 1 folha; marco e alizares 

em madeira maciça, com mesmo acabamento stain; ferragens e acessórios a serem 

fornecidos pelo fabricante, conforme indicações subsequentes: 

 

• kit aparente com par de roldanas e trilho de 2m para carga de até 50kg, 

modelo rústico porta de celeiro; 

• fechadura para porta de correr, acabamento cromado, modelo 1006 

roseta redonda, marca Stam ou equivalente técnico; 

• puxador alça 100mm, acabamento cromado, para porta de correr rústica. 

 

2.2.3. Porta em madeira P3  

 

a) Indicação: 

Na garagem de canoas, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Porta veneziana de madeira cedro maciça proveniente de reflorestamento e 

remanejo florestal em stain (impregnante e impermeabilizante); abertura tipo 

“camarão” com 6 folhas, sendo as maiores deslizantes a partir dos seus eixos, 

conforme indicação no mapa de esquadrias. 

 

2.2.4. Janela de madeira J1 

 

a) Indicação: 

Em salas e ambientes internos, conforme indicação nos desenhos de 

arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Janela tipo mexicana conformada em fichas de madeira cedro maciça, 

proveniente de reflorestamento e remanejo florestal, acabamento em stain 

(impregnante e impermeabilizante); abertura tipo “camarão” com 4 folhas, conforme 

indicação no mapa de esquadrias. 
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2.2.5. Janela de madeira J2 

 

a) Indicação: 

Na sala da academia, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Janela veneziana de madeira cedro maciça proveniente de reflorestamento 

e remanejo florestal em stain (impregnante e impermeabilizante); abertura tipo 

“camarão” com 3 folhas, sendo as maiores deslizantes a partir dos seus eixos, e 

assentada sobre peça de madeira de 40 cm de largura, conforme indicação no 

mapa de esquadrias. 

 

2.2.6. Janela de madeira J3 

a) Indicação: 

 Na sala da academia, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Janela veneziana de madeira cedro maciça proveniente de reflorestamento 

e remanejo florestal em stain (impregnante e impermeabilizante); abertura tipo 

“camarão” com 6 folhas, sendo as maiores deslizantes a partir dos seus eixos, e 

assentada sobre peça de madeira de 30cm de largura, conforme indicação no mapa 

de esquadrias. 

 

2.3. ESQUADRIAS METÁLICAS 

 

2.3.1. Esquadria em alumínio P4 

 

a) Indicação: 

Conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b)  Especificação: 

Em perfis e folha em veneziana de alumínio, acabamento fosco natural, 

marca Alcoa ou equivalente técnico, seguindo tipologias de funcionamento 

conforme detalhes de arquitetura. 



 MEMORIAL DESCRITIVO 
REV.: 

00 
PROJETO: 

ARQUITETÔNICO 
FOLHA: 

013 
TÍTULO: 

CENTRO DE CANOAGEM DE ITACARÉ 

 

Demais componentes do sistema (contramarcos, batentes, dobradiços, 

fechos, travas etc.) deverão ser fornecidos pelo fabricante. 

Encontram-se indicadas em projeto, fixadas nas divisórias de granito e 

elevadas 20cm do piso, conforme indicação no mapa de esquadrias. 

 

2.4. COBERTURAS E ACESSÓRIOS 

 

2.4.1. Cobertura em telha fibrocimento 

 

a) Indicação: 

Para toda a área de cobertura, conforme indicação nos desenhos de 

arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Telha de fibrocimento ondulada, espessura de 8mm, inclinação de 9%, marca 

Eternit ou equivalente técnico. 

Considerar para este item as peças complementares: cumeeira do tipo 

normal, aresta para acabamento lateral e beiral com peça terminal Cumeeira Shed, 

sendo todos os elementos e orientações de fixação do mesmo fabricante da telha. 

 

2.5. PISOS E REVESTIMENTOS 

 

2.5.1. Lastro de concreto 

 

a) Indicação: 

Como base de solicitação e bloqueio de umidade capilar sob os pisos 

cerâmico, vinílico e de cimento “queimado” e de alta resistência, conforme indicação 

nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Lastro de impermeabilizado de concreto não estrutural com espessura de 

7cm. 

Deverá ser constituído por concreto de Cimento Portland, dimensão máxima 

caracterizada do agregado de 19mm, consumo mínimo de cimento igual a 200 kg/m³ 

e uso de aditivo impermeabilizante. 
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A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante deverá variar entre 0,2 

e 1,0% sobre a massa de cimento, conforme recomendações do fabricante. 

 

2.5.2. Regularização (contrapiso) 

 

a) Indicação: 

Como base de piso cerâmico e piso vinílico, conforme indicação nos 

desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Regularização de base, em argamassa pronta, composta por cimento, 

agregados minerais e aditivos especiais, produto “contrapiso pronto”, marca Quartzolit 

ou equivalente técnico, espessura final de 3cm. Se preparado na obra, considerar 

argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3.  

Os níveis da laje deverão ser verificados e as mestras executadas 

imediatamente antes da aplicação da argamassa. 

Considerar nessa regularização caimento com declividade mínima de 1% 

para ralos ou saídas de água. 

Deverão ser previstas juntas perimetrais de pelo menos 2cm. 

Após a aplicação da argamassa a superfície final será sarrafeada e 

desempenada. Poderá ser polvilhado cimento (0,5kg/m²), antes de desempenar a 

superfície. 

 

2.5.3. Piso Cerâmico  

 

a) Indicação: 

Na cozinha, área de serviço, despensa/DML e vestiários, conforme indicação 

nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Piso cerâmico, com placas de 45x45cm, textura de superfície fosca, 

acabamento de borda bold, resistência ao tráfego PEI 4, produto EVEREST WH NEW 

NAT, cód. 59693, da marca Cecrisa ou equivalente técnico. 

Assentamento com argamassa colante, para uso interno e externo, (tipo ACII, 

conforme NBR 14,081) sobre base regularizada, marca Quartzolit ou equivalente 
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técnico. Junta de assentamento de 5mm, com argamassa à base de epóxi e cargas 

minerais na cor aproximada da cerâmica, marca Quartzolit ou equivalente técnico. 

Observações: 

• Deverão ser verificados os caimentos das superfícies para fins de 

impermeabilização e drenagem estabelecidos conforme projeto específico. 

• As juntas estruturais definidas no Projeto de Estrutura de Concreto deverão 

ser rigorosamente obedecidas na execução da pavimentação. 

• O assentamento deverá começar pela peça inteira. Ver indicação das 

peças de partida no projeto específico, cujas diretrizes deverão ser 

devidamente seguidas. 

 

2.5.4. Piso Vinílico 

 

a) Indicação: 

Ambientes da academia conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Em placa homogênea semiflexível, camada única com 3,2mm de espessura, 

dimensões de 30x30 cm, com rodapé curvo de PVC (h=75mm), Linha Paviflex Natural, 

Coleção Thru, cor ref. 9206668, marca Tarkett Fademac ou equivalente técnico. 

 

2.5.5. Cimento Queimado 

 

a) Indicação: 

Na garagem de canoas, área administrativa e circulação conforme 

indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

a) Especificação: 

 

Base de cimentado, com argamassa no traço volumétrico de 1:3, sobre o 

contrapiso de concreto e marcação de juntas plásticas (3mm) em quadros 

aproximados de 2x2m. 

Depois da laje já curada aplicar uma camada de argamassa e esperar que, 

durante a cura, a água se acumule sobre a superfície. Antes da evaporação 

pulverizar o pó xadrez, espalhando-o com a desempenadeira.  
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2.5.6. Réguas de Madeira  

 

c) Indicação: 

No deck, na área externa sobre lastro de concreto. 

 

d) Especificação: 

Réguas de madeira de pinus tratada em autoclave, seção de 2x9cm e 

comprimento de 3m, pregadas sobre ripas aparelhadas em Paraju, seção 2x5cm, 

dispostas de 30 em 30cm sobre lastro de concreto. 

Considerar caimento mínimo em direção à área permeável, de modo a 

evitar acúmulo de água entre o lastro e as réguas. 

 

2.6. REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 

2.6.1. Chapisco rolado 

 

a) Indicação: 

Nas superfícies novas de paredes de alvenaria, como ponte de aderência 

para argamassas de revestimento. 

 

b) Especificação: 

Argamassa pronta para chapisco de cimento, composta por polímeros, 

agregados minerais e aditivos especiais, marca Quartzolit ou equivalente técnico. 

Aplicação com rolo de textura alta, Ref. 1355 para área interna e Ref. 1332 para área 

externa, marca Tigre ou equivalente técnico. Se preparado em betoneira na obra, 

considerar argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:4 e emulsão 

polimérica. 

A aplicação do massa única sobre esse chapisco só pode ser iniciada após 

48 horas. 

 

2.6.2. Massa Única  

 

a) Indicação: 
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Nas superfícies novas de paredes de alvenaria, sobre o chapisco rolado, 

como base pronta para revestimento. 

 

b) Especificação: 

Argamassa pronta para assentamento e revestimento, composta por 

polímeros, agregados minerais e aditivos especiais, Multimassa Uso Geral, marca 

Quartzolit ou equivalente técnico. Se preparado em betoneira na obra, considerar 

argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média). 

Aplicação com colher de pedreiro de uma única camada de 20mm para os 

locais de assentamento de porcelanato e de 25mm para os locais de pintura. Após o 

tempo de “puxamento” iniciar o acabamento, que poderá ser sarrafeado, 

desempenado ou camurçado, dependendo do tipo de acabamento que receberá 

posteriormente (argamassa decorativa, pinturas, cerâmicas, pedras etc.). 

Aplicação de pintura de caiação, após 7 dias. 

 

2.6.3. Revestimento cerâmico  

 

e) Indicação: 

Conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

f) Especificação: 

Revestimento cerâmico, com placas de 32x45cm, textura de superfície fosca, 

acabamento de borda bold, resistência ao tráfego PEI 4, produto EVEREST WH NEW, 

cód. 59694, da marca Cecrisa ou equivalente técnico. 

Assentamento com argamassa colante, para uso interno e externo, (tipo ACII, 

conforme NBR 14,081) sobre base regularizada, marca Quartzolit ou equivalente 

técnico. Junta de assentamento de 5mm, com argamassa à base de epóxi e cargas 

minerais na cor aproximada da cerâmica, marca Quartzolit ou equivalente técnico. 

Observações: 

• As juntas estruturais definidas no Projeto de Estrutura de Concreto deverão 

ser rigorosamente obedecidas na execução dos revestimentos. 

• O assentamento deverá começar pela peça inteira. Ver indicação das 

peças de partida no projeto específico, cujas diretrizes deverão ser 

devidamente seguidas. 
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2.7. PINTURA 

 

2.7.1. Pintura em cal 

 

a) Indicação: 

Em paredes internas e externas e tetos, conforme indicação nos desenhos de 

arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Pintura tipo caiação realizada com cal dolomítica hidratada, produto Cal de 

Pintura Hidratada Itaú, marca Votorantim ou equivalente técnico. 

A superfície, antes da aplicação, deve estar plana, sem fendas e buracos. O 

substrato deve ser firme, limpo seco, se, poeira, gordura, sabão e mofo. Se necessário 

remover poeira ou partículas soltas, utilizar trincha ou escova de cerdas de aço. Para 

demais tipos de remoções (óleos, seladores, fungos etc.), considerar as orientações da 

NBR 7200. 

A temperatura da superfície de aplicação deve estar entre 10 e 30ºC. Em dias 

quentes, realizar umedecimento da superfície com trincha embebida em água. 

Preparar a mistura da caiação diluindo-se a cal em água na proporção de 2 

a 2,5 litros de água para cada quilo de cal (16 a 20 litros de água/ saco de 8kg). Por 

ser hidratada, não libera calor durante a mistura, não necessitando, portanto, de 

descanso antes de sua aplicação. 

Durante a aplicação é recomendado homogeneizar a mistura para evitar 

sedimentação da cal. 

Entre cada demão da caiação deve-se aguardar o tempo de secagem, que 

pode variar de 20 a 60 minutos, a depender das condições do substrato e do 

ambiente. Proteger da chuva antes da secagem completa. A secagem completa se 

dá em torno de 48 horas, em condições ambientais normais. 

Considerar as condições de armazenagem do produto conforme orientação 

do fabricante. 

 

2.7.2. Pintura em verniz 

 

a) Indicação: 
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Como acabamento final nas superfícies inferiores das lajes pré-moldadas. 

 

b) Especificação: 

Verniz acrílico brilhante para concreto e tijolos, duas demãos, produto Suvinil 

Verniz Acrílico, marca Suvinil ou equivalente técnico. 

 

2.8. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

2.8.1. Impermeabilização de laje  

 

a) Indicação: 

Sobre as lajes da área administrativa e vestiários. 

 

b) Especificação: 

Execução de impermeabilização sobre laje pré-moldada empregando tinta 

asfáltica.  

Deverão ser obedecidas, rigorosamente, as recomendações das normas e 

especificações regulamentadoras existentes. As superfícies a serem impermeabilizadas 

deverão ser cuidadosamente limpas e secas. 

Após a limpeza da superfície, preparar a emulsão asfáltica (camada de 

imprimação) dissolvida em água, em dosagem conforme orientação do fabricante. 

Aplicar a primeira demão. Após 6 horas ou quando a pintura estiver 

completamente seca, aplicar a segunda demão igual a anterior. Após a secagem, 

aplicar a terceira demão. 

 

2.9. ACABAMENTOS E ARREMATES 

 

2.9.1. Contraverga em concreto 

 

a) Indicação: 

Nas alvenarias, abaixo dos vãos a serem instaladas as esquadrias de janelas.  

 

b) Especificação: 

Contraverga em concreto armado, fck= 13,5 Mpa, moldada no local com 

fôrma de madeira, considerando 5 reaproveitamentos. 
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O engastamento lateral mínimo é de 30,0cm ou 1,5 vezes a espessura da 

parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 

mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos 

maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga. 

 

2.9.2. Soleira, peitoril e arremates em granito  

 

a) Indicação: 

Soleira sob portas de ligação entre ambientes, peitoril sob janelas dos 

ambientes e arremate de piso nos limites do lastro da edificação. 

 

b) Especificação: 

Em granito “Cinza Andorinha” ou equivalente técnico, conforme 

detalhamento de projeto. Assentamento com argamassa pronta, Multimassa Uso 

Geral, marca Quartzolit ou equivalente técnico. 

 

2.9.3. Banco de madeira 

 

a) Indicação: 

Entre os pilares da área de circulação, conforme indicação no desenho de 

arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Prancha de madeira aparelhada, maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região, espessura de 4cm, largura de 30cm, chumbada à base de alvenaria de 40cm 

de altura e ajustadas ao comprimento de 5m entre pilares. Considerar pranchas de 

mesma espessura e largura para serem conformadas como peitoris, inclusive com a 

colocação de trilhos para as janelas tipo camarão da academia. 

 

 

2.10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

2.10.1. Pia de apoio de cozinha 

 

a) Indicação: 
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Na cozinha, conforme indicação em desenho arquitetônico. 

 

b) Especificação: 

Pia de apoio em aço inox, padrão AISI 430 com 0,6mm de espessura, 

dimensões 1,50x525x185cm, linha Standard, modelo Pia Raggi 40, marca Tramontina 

ou equivalente técnico. Possui escorredor de prato com leve inclinação em direção a 

cuba, acompanha válvulas de Ø 3½”, acabamento acetinado. 

Incluir neste item conjunto de fixação e sifão em polipropileno (entrada rosca 

Ø 1 ½” e saída para tubo de Ø 40mm). 

 

2.10.2. Tanque  

 

a) Indicação: 

Na área de serviço: 

 

b) Especificação: 

Tanque de mármore sintético suspenso, capacidade de 22L, incluso sifão 

flexível em PVC 1 x ½, válvula plástica 1” para tanque com ladrão e torneira esfera de 

bico de metal cromado, conexão de entrada de ½” para tanque, acionamento com 

alavanca 1/4” de volta), padrão popular. 

 

2.10.3. Bacia sanitária 

 

a) Indicação: 

Sanitários/ vestiários, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Bacia convencional de louça com caixa acoplada, linha Ravena (cod. P909), 

cor branca (ref. 17), marca Deca ou equivalente técnico. 

Incluir neste item conjunto completo de acessórios para fixação e instalação, 

incluindo tubo de ligação com anel expansor cromado (ref. 1968C), anel de vedação 

(ref. AV9001) e parafusos de fixação cromados (ref. SP1301), marca Deca ou 

equivalente técnico. 
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2.10.4. Mictório 

 

a) Indicação: 

Sanitários / vestiários, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Mictório coletivo, calha de aço inox AISI304 com 0,6 mm de espessura, 

acabamento polido, entrada de água central, sistema de saída de água do tipo 

gotejamento, fixado na parede, válvula de 4 ½” posicionada a direita, 

1,20x0,30x0,48m, marca Franke ou equivalente técnico. 

Incluir nestes itens conjunto com válvula de escoamento para mictório e sifão 

sanfonado modelo metálico de 1”; válvula de descarga para mictório, fechamento 

automático com engate flexível; e conjunto de fixação na parede (buchas, parafusos 

e roscas). 

 

2.10.5. Lavatório 

 

a) Indicação: 

Nos vestiários, conforme indicação nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Lavatório coletivo em aço inox AISI304 com 1,0mm de espessura, sistema 

monobloco (sem solda), com frontispício elevador de 10cm, dimensões 1,40x37x27 

(conferir medidas após execução das paredes divisórias). 

Incluir nestes itens conjunto com válvula de escoamento para lavatório e sifão 

sanfonado modelo metálico de 3 1/2” e conjunto de fixação na parede (buchas, 

parafusos e roscas) 

 

2.10.6. Torneira de lavatório  

 

a) Indicação: 

Para lavatório coletivo tipo calhas de inox nos vestiários, conforme indicação 

nos desenhos de arquitetura. 

 

b) Especificação: 
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Torneira esfera com bico, conexão de entrada 1/2” e acionamento com 

alavanca (¼ de volta), na cor prata (cromada), Linha 12, Cód. 1130C12, marca 

Lorenzetti ou equivalente técnico. 

 

2.10.7. Torneira de tanque 

 

a) Indicação: 

Para o tanque na área de serviço, em posição conforme detalhamento de 

arquitetura. 

b) Especificação: 

Torneira esfera para tanque com saída para máquina de lavar, conexão de 

entrada 1/2” e acionamento com alavanca (¼ de volta), na cor prata (cromada), 

Linha 12, Cód. 1131C12, marca Lorenzetti ou equivalente técnico. 

 

2.10.8. Torneira de cozinha 

 

a) Indicação: 

Para a cuba da cozinha, em posição conforme detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Torneira tipo crê (¼ de volta) para cozinha 14cm, acabamento em metal 

cromado, rosca de saída ½ com adaptador para ¾. Cód CTTC14 

 

2.10.9. Torneira para área externa 

 

a) Indicação: 

Área externa, em posição conforme detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Torneira esfera para cadeado, conexão de entrada 1/2” e acionamento com 

alavanca (¼ de volta), na cor prata (cromada), Linha 12, Cód. 1127C12, marca 

Lorenzetti ou equivalente técnico. 

 

2.10.10. Chuveiro Vestiário  

 

a) Indicação: 
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Vestiários feminino e masculino e vestiário PCR, em forma e posição conforme 

detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Dois tipos: 

• Chuveiro elétrico, modelo Jet Control Eletrônica, marca Lorenzetti ou 

equivalente técnico, para vestiário PCR. 

Considerar válvula com mecanismo e acabamento de acionamento por 

alavanca com ¼ de volta. 

• Chuveiro ducha fria, ABS rígido, braço de 30cm, entrada de tubulação 

1/2, a ser instalado nos vestiários feminino e masculino. 

 

2.10.11. Barra de apoio  

 

a) Indicação: 

Vestiário PCR, em forma e posição conforme detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Barra de apoio em aço galvanizado com 2,5mm, revestido em nylon/PVC, cor 

branca, dimensão 788x80x10mm (comprimento x largura x altura), cód. 2310.E.070.BR, 

marca DECA ou equivalente técnico; 

Barra de apoio em “L” em aço galvanizado com 2,5mm, revestido em 

nylon/PVC, cor branca, dimensão 708x100x704mm (comprimento x largura x altura), 

cód. 2335.E.BR, marca DECA ou equivalente técnico; 

Barra de apoio em aço galvanizado com 2,5mm, revestido em nylon/PVC, cor 

branca, dimensão 884x100x80mm (comprimento x largura x altura), cód. 2310.E.080.BR, 

marca DECA ou equivalente técnico; 

Barra de apoio para lavatório em aço galvanizado com 2,5mm, revestido em 

nylon/PVC, cor branca, dimensão 553x785x220mm (comprimento x largura x altura), 

cód. 2390.E.BR, marca DECA ou equivalente técnico. 

Considerar as barras fixadas na parede a uma distância de uso mínima de 4 

cm destas, conforme NBR 9050, ver indicação das dimensões de cada barra no 

detalhamento de arquitetura. 
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2.10.12. Cadeira para Banho 

 

a) Indicação: 

Para vestiário, em posição conforme detalhamento de arquitetura PCR. 

 

b) Especificação: 

Cadeira articulada para banho, linha Conforto, ref.2355.E.BR, marca Deca ou 

equivalente técnico. 

 

2.10.13. Dispensador de papel  

 

a) Indicação: 

Nos vestiários, em posição conforme detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Dois tipos: 

• Dispensador de papel higiênico rolão, em ABS de alta resistência, com visor 

e chave. 

• Dispensador de papel toalha interfolhada, em ABS de alta resistência, com 

visor e chave. 

 

2.10.14. Dispensador de sabão 

 

a) Indicação: 

Nos vestiários, em posição conforme detalhamento de arquitetura. 

 

b) Especificação: 

Dispensador plástico manual de sabonete líquido ou álcool em gel de parede 

com reservatório, acionamento de pressão por contato manual, com chave, 

capacidade de 800ml a 1500ml. 

 

2.10.15. Renovador de ar 

 

a) Indicação: 

Na parede do shaft do vestiário PCR. 
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b) Especificação: 

Renovador de ar mecânico para ambiente, controle de acionamento por 

interruptor, capacidade de renovação nominal de 150m³/h. Bloco motor, gabarito, 

veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível, borracha anti vibração, 

parafusos e buchas; modelo Classic 150, marca Ventokit ou equivalente técnico. 

 

2.11. ACABAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS 

 

2.11.1. Plafon econômico 

 

a) Indicação: 

Nos ambientes cobertos por lajes. 

 

b) Especificação: 

Plafon econômico para uma lâmpada em polipropileno reciclado e soquete 

E-27 em plástico de engenharia com aditivo anti-UV para uma lâmpada de potência 

máxima de 100W, na cor branca, produto Plafon E-27 Economic, marca Taschibra ou 

equivalente técnico. 

 

2.11.2. Luminária industrial 

 

a) Indicação: 

Nos ambientes sem lajes, cobertos apenas por telha sobre madeiramento de 

eucalipto. 

 

b) Especificação: 

Luminária industrial/comercial com difusor em poliestireno incolor moldado 

em forma de balde ou taça, anti-UV, alojamento para equipamento elétrico em 

chapa de alumínio repuxado pintado com pintura epóxi na cor branca, gancho para 

fixação em perfilado, soquete E-40. 

 

2.11.3. Luminária hermética 

 

a) Indicação: 
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Nos ambientes sem lajes, cobertos apenas por telha sobre madeiramento de 

eucalipto. 

 

b) Especificação: 

Luminária do tipo sobrepor de uso externo para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares do tipo TL5 de 54 W de potência, com alojamento do equipamento auxiliar 

na própria luminária, difusor em policarbonato resistente a raios UV, clipes de 

fechamento em aço inoxidável e sistema de fixação na laje através de buchas e 

parafusos, linha Hermética TCW060, marca Philips ou equivalente técnico. 

 

2.11.4. Arandela industrial 

 

a) Indicação: 

Nas paredes externas da edificação, distribuídas e indicadas nos desenhos de 

instalações elétricas. 

 

b) Especificação: 

Arandela em alumínio fundido e pintado a pó, com globo em vidro liso incolor 

e grade de proteção, ambos rosqueados. Suporte articulado, possui anel em 

termoplástico com função de vedar e proteger o cabo. Ideal para ambientes cuja 

atmosfera contenha umidade, gases não inflamáveis, vapores e pó. Soquete E-27, 

entrada rosqueada de ¾”. Produto Blindado Arandela Articular, marca Tramontina ou 

equivalente técnico. 

 

 

2.11.5. Interruptores e Tomadas 

 

a) Indicação: 

Diversos ambientes, conforme indicação nos desenhos de instalações 

elétricas. 

 

b) Especificação: 

Comandos locais, em salas fechadas, onde a permanência não é elevada, 

terão a iluminação comandada por interruptores de embutir, localizados nas portas 

de entrada de cada ambiente. 
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Estes serão de embutir, completos com espelho, miolos e parafusos, com 

classe de isolamento para 10A/250VCA, com a composição (Interruptores simples, 

duplos, threeway, etc.) indicada no projeto.  

Para utilização de energia em equipamentos portáteis, são usadas tomadas 

de embutir montadas em alturas convenientes ao uso (0.30, 1.30, e 1.80 m de altura), 

monofásicas, na mesma linha dos interruptores. 

A instalação dos espelhos de acabamento deve garantir o perfeito prumo, 

esquadro, alinhamento e acabamento, e só poderá ser executada após a execução 

da demão de pintura final. 

Todas as tomadas sejam elas de uso geral, ou especiais, possuirão 03 pólos do 

tipo 2P+T com capacidade de 10A/250VCA e 20A/250VCA (Padrão Brasileiro, 

atendendo a norma NBR 14.136) em linha, conforme detalhamento constante do 

projeto, sendo todas elas sem exceção aterradas. Todas as tomadas, antes de seu 

uso, deverão ser testadas e verificada a polaridade correta dos pinos.  

Para as instalações embutidas considerar interruptores e tomadas compostos 

individualmente por conjunto com módulo(s), suporte e placa (espelho) em material 

termoplástico isolante, padrão econômico, linha Gris, marca Fame ou equivalente 

técnico.  

 

 

 


