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APRESENTAÇÃO DA OBRA 

(Descrever a obra, local de implantação, principais características da obra, finalidade, etc) 

Exemplo: 

O presente projeto, situado (LOCALIZAÇÃO), se trata de um conjunto formado por (ESPAÇOS A 
SEREM CONSTRUÍDOS, MODIFICADOS OU DE CERTA IMPORTÂNCIA EM SEREM 
ABORDADOS NO MEMORIAL DA OBRA), destinando-se a (ATIVIDADES A SEREM 
REALIZADAS, ALÉM DE NOMEAÇÃO DE ESPAÇOS IMPORTANTES). 

 

Áreas 

Área pavimento n° área m²) 

Área a ser reformada (área m²) 

Área a ser construída (área m²) 

Área Total de intervenção (área m²) 

 

1 EQUIPE TÉCNICA 

 

Projeto Arquitetônico Executivo 

Nome completo do profissional: 

Numero do CAU ou CREA:  

Numero da ART ou RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

Projeto Estrutural  

Nome completo do profissional: 

Numero do CREA:  

Numero da RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

Projeto de Estrutura Metálica (se houver) 

Nome completo do profissional: 

Numero do CREA:  

Numero da RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

Projeto Elétrico, Comuninicação, SFTV 
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Nome completo do profissional: 

Numero do  CREA:  

Numero da  RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

Projeto Instalações Hidráulicas e Prevenção de Incêndio 

Nome completo do profissional: 

Numero do  CREA:  

Numero da  RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

Projeto Instalações Mecânicas e Climatização 

Nome completo do profissional: 

Numero do  CREA:  

Numero da  RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

Quantitativo de materiais e Planilha Orçamentária 

Nome completo do profissional: 

Numero do  CREA:  

Numero da  RRT: 

Contato do profissional (telefone e e-mail)  

 

2 RELAÇÃO DE PRANCHAS 

Projeto Arquitetônico  

PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

ARQUITETÔNICO 

Referência da prancha  - nome  

(ex: Implantação) 

ARQ 01/n° 

Referência da prancha  - nome ARQ 02/n° 

Referência da prancha  - nome ARQ 03/n° 

Referência da prancha  - nome ARQ 04/n° 

Projeto Estrutural  

PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

ESTRUTURAL 

Referência da prancha  - nome  

(ex: Implantação) 

EST 01/n° 

Referência da prancha  - nome EST 02/n° 

Referência da prancha  - nome EST 03/n° 

Referência da prancha  - nome EST 04/n° 

Projeto Elétrico, Comuninicação, SFTV 
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PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

 

Referência da prancha  - nome   01/n° 

Referência da prancha  - nome  02/n° 

Referência da prancha  - nome  03/n° 

Referência da prancha  - nome  04/n° 

 

Projeto Instalações Hidráulicas  

PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

 

Referência da prancha  - nome   01/n° 

Referência da prancha  - nome  02/n° 

Referência da prancha  - nome  03/n° 

Referência da prancha  - nome  04/n° 

 

Projeto Prevenção de Incêndio 

PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

 

Referência da prancha  - nome   01/n° 

Referência da prancha  - nome  02/n° 

Referência da prancha  - nome  03/n° 

Referência da prancha  - nome  04/n° 

 

Projeto Instalações Mecânicas e Climatização 

PROJETO PRANCHAS LEGENDA N° 

 

 

Referência da prancha  - nome  

 

 01/n° 

Referência da prancha  - nome  02/n° 

Referência da prancha  - nome  03/n° 

Referência da prancha  - nome  04/n° 
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3 OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem 
obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando portanto, os parâmetros 
mínimos a serem atendidos para serviços, materiais e equipamentos, e constituirão parte integrante 
do contrato de execução da obra. 

A execução da obra com a aplicação de materiais e serviços deverá ser executada rigorosamente em 
consonância com o projeto de Arquitetura e, com os demais projetos complementares, e com os 
demais elementos técnicos fornecidos e ainda os detalhes apresentados em projeto ou a serem 
elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA, atendendo as prescrições contidas no presente 
memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, 
rigorosamente dentro das Normas Técnicas da ABNT, e outras normas que se apliquem em cada 
caso particular ou suas sucessoras, bem como os aspectos relativos a legislações: Federal, Estadual 
e Municipal vigentes e pertinentes. 

A responsabilidade pela execução deverá ser registrado no CAU/CREA, através de RRT/ART 
específica.  

Todas as partes de obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que, com autorização prévia 
por escrito da fiscalização da UFPR, que analisará a possibilidade e conveniência, deverão ter no 
caso de serviços que exijam responsabilidade técnica diversa da apresentada na habilitação quando 
da licitação, deverá neste caso ser apresentado a RRT em separado para o serviço, independente a 
RRT apresentada para a execução total da obra, tendo como contratante a proponente ou 
CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia à fiscalização para fins de arquivo. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, ou do material ou equipamento à 
ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em 
questão. 

3.1 Normas Técnicas Brasileiras ABNT 

Todos os projetos obedecem as Normas Técnicas Brasileiras ABNT, e em caso de dúvidas, favor 
consultar os profissionais responsáveis em seus projetos específicos, conforme se segue. 

Para execução de elementos como esquadrias, divisórias e outros revestimentos, as medidas sempre 
deverão ser conferidas na obra. Quanto aos materiais especificados deverão ser observados os 
prazos de entrega junto a cada fornecedor, bem como suas condições específicas de aplicação, 
condicionamento etc...  

Compete ao Executor Contratado efetuar estudo completo do conjunto de pranchas de desenhos 
técnicos e discriminações fornecidas pelo Contratante para uma perfeita compreensão das peças que 
compõem o projeto executivo visando uma perfeita execução da obra. 

Caso sejam constatadas pelo Executante, quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive 
sobre quaisquer transgressões às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em vigor, solicita-
se uma imediata comunicação à Contratante para que sejam os mesmos imediatamente sanados. 

Em caso de divergência entre a especificação estabelecida nas pranchas dos projetos e do Memorial 
Descritivo, deve prevalecer o que se determina no Projeto. Permanecendo dúvida consultar os 
responsáveis pelos projetos, que deverão estar solidariamente a disposição.  

 

 

A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 
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 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
 Normas da ABNT e do INMETRO: 
 NBR 5425 – Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e Certificação de Qualidade; 
 NBR 6485 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificação 

da penetração de ar - Método de Ensaio. 
 NBR 6486 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificação 

da estanqueidade à água - Método de Ensaio. 
 NBR 6487 - Caixilhos para edificação - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificação 

do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuídas - Método de 
Ensaio. 

 NBR 7199 – Projetos e execução de envidraçamentos na construção civil; 
 NBR 7200/1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - 

Procedimento 
 NBR 9050/ 2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
 NBR 9243 – Determinação da Qualidade da Selagem da Anodização pelo Método de Perda 

de Massa; 
 NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas – Especificação 
 NBR 11706 – Vidros na construção civil; 
 NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência – especificação. 
 NBR 11785:1997 - Barra antipânico – Requisitos. 
 NBR 12609 – Anodização para fins Arquitetônicos; 
 NBR 12610 – Determinação da Espessura da Camada Anódica pelo Método de Corrente 

Parasita – Eddy Current; 
 NBR 12611 – Determinação da Espessura da Camada Anódica pelo Método de Microscopia; 
 NBR 12612 – Determinação da Resistência da Camada Anódica Colorida ao Intemperismo 

Acelerado – Solidez a Luz; 
 NBR 12613 – Determinação da Qualidade da Selagem da Anodização pelo Método da 

Absorção de Corantes; 
 NBR 13756 – Guarnições Elastométrica em EPDM para Vedação; 
 NBR 13768 – Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência – 

requisitos. 
 NBR 13818 / 97 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios. 
 NBR14697 – Vidros Laminados; 
 NBR14698 – Vidros Temperados; 
 NBR 14696 – Espelhos de Prata 
 NBR 15198 – Espelhos de Prata – Beneficiamento e Instalação. 
 NBR 15737 – Painéis colados através de silicone estrutural; 
 Outras Normas: 
 NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 
 NB-226 – Projeto e Execução de Envidraçamento na Construção Civil; 
 NB-1220 - Projeto e utilização de Caixilhos para Edificações de uso Comercial e Residencial. 
 NB-7202 – Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de uso Comercial e 

Residencial; 
 NB-14718 – Guarda-Corpos para Edificações; 
 ISO-2360 – Espessura (anodização); 
 ISO-2931 – Impermeabilidade (anodização); 
 ISO-2143 – Dye Stain; 
 ISO-3210 – Perda de Massa (anodização); 
 ISO-6581 – Solidez a Luz (anodização); 
 BS-6496 (item 15.1 – Salt Spray – pintura eletrostática); 
 BS-6496 (item 16 – Teste de Resistência ao Impacto – pintura eletrostática); 
 BS-6496 (item 17 – Teste de Aderência Úmida – Panela de Pressão – pintura eletrostática); 
 BS-3900 (item C5 – Medição da Espessura de Tinta – Eddy Current – pintura eletrostática); 
 BS-3900 (item E1 – Teste de Flexibilidade – Gloss Meter – pintura eletrostática); 
 BS-3900 (item E6 – Teste de Aderência Seca – Corte Cruzado – pintura eletrostática); 
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 BS-3900 (item F3 – Teste de Intemperismo Acelerado – UV – pintura eletrostática); 
 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 
3.2 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
  

 

 

 

 

 

3.33.2 Modificações no Projeto e Aprovação dos Materiais a 
Utilizar 

Atender as exigências legais e internas da Prefeitura da Cidade Universitária da UFPR, através da 
Fiscalização quanto a implantação do Canteiro da Obra; seu fechamento com tapumes; instalações 
provisórias de energia; água e esgoto; horários, assim como as questões de segurança pessoal e de 
saúde dos funcionários.  

Conforme legislação, nenhuma alteração no projeto, como plantas, detalhes ou discriminações 
técnicas, sejam elas determinantes ou não de encarecimento da obra, será executada sem uma 
prévia e expressa autorização do Contratante com anuência dos autores do presente projeto, 
conforme determinação em vigor. 

Todos os materiais a ser empregados nas obras serão novos, de primeiro uso, comprovadamente de 
primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as condições estipuladas nestas Discriminações 
Técnicas, salvo disposição expressa e diversa estabelecida em concordância com as partes 
envolvidas, cujas prescrições prevalecerão. Correrão por conta da CONTRATANTE, todas as 
despesas necessárias a alteração de projetos, ou de realização de testes ou ensaios, que porventura 
se façam necessário a comprovação da qualidade ou equivalência de materiais ou equipamentos 
propostos em divergência com as especificações dos projetos. 

O Executante só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da 
Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com estas 
discriminações.  

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais aqui especificados, sua substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização 
(por escrito) da FISCALIZAÇÃO, ouvido o autor do projeto. Cada caso particular será regulado pelo 
critério de analogia.  

As marcas e produtos indicados nos projetos, especificações e listas de material admitem o 
equivalente se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por 
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

Entende-se por analogia total ou equivalência quando se os materiais desempenham idêntica função 
construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a 
eles se referem. Analogia parcial ou semelhança (similar), quando se desempenham idêntica função 
construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação. Que é da 
mesma natureza, parecido, semelhante, porém não atendem as especificações. 

3.43.3 Controles Tecnológicos, Verificações e Ensaios     

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na 
obra, se obrigando a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado, nos 

Formatado: Com marcadores 2,
Espaço Depois de:  12 pt, Com
marcadores + Nível: 1 + Alinhado em: 
0,63 cm + Recuar em:  1,27 cm

Formatado: Com marcadores 2, Com
marcadores + Nível: 1 + Alinhado em: 
0,63 cm + Recuar em:  1,27 cm
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casos específicos do reforço de fundações e de estrutura, do processo de impermeabilização a fim de 
garantir a estanqueidade antes de concluir a proteção mecânica, garantindo com isso a perfeita 
execução dos serviços, o resultado final e a garantia e segurança que a obra requer.  

Controle do Concreto: necessário realizar o controle do concreto com prova de carga. Para maiores 
detalhes verificar memorial de estrutura. 

 

3.53.4 Amostras 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização, amostras dos materiais e/ou 
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 

As despesas decorrentes de possíveis ensaios e testes, caso sejam necessários para comprovação 
de qualidade e atendimento as especificações, correrão por conta da CONTRATADA. 

 

3.63.5 Anotação de Responsabilidade Técnica do CAU ou 
CREA e Matrícula Cei 

A CONTRATADA deverá apresentar no início da obra, isto é, até a 1ª medição dos serviços 
executados, a RRT do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou ART do CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia), devidamente quitada, referente à execução da obra ou serviço 
no caso de sub empreitada, sendo que uma das vias será afixada em local próprio, ou compor o 
arquivo de documentos a disposição da fiscalização dos órgãos fiscalizadores no local da obra. 

Também no início da obra, deverá a Contratada requerer junto ao INSS, a abertura da Matrícula CEI, 
exclusiva para a obra, na qual contenha os dados da obra, e na conclusão e entrega da obra, deverá 
ser apresentada a baixa da matrícula CEI e a entrega da correspondente CND - Certidão Negativa de 
Débitos. 

3.73.6 Demais Itens por Conta da Contratada 

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos e taxas em geral, sobre 
tudo aquilo que disser respeito a execução da obra. 

Compete à CONTRATADA providenciar as suas expensas, seguro contra acidentes, contra terceiros 
e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios. 

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone etc. correrão por conta da 
CONTRATADA, quando utilizada a água e energia disponível no prédio os custos serão deduzidos do 
montantes dos serviços previstos na Planilha de Orçamento Quantitativo na razão da parcela 
correspondente no faturamento mensal de energia e água. As despesas com telefone e comunicação 
de dados não poderão ser objeto de utilização das instalações existentes da UFPR. 

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA. 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

O transporte de materiais e equipamentos e tudo mais que necessário for, referente à execução da 
obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo dois conjuntos completos do 
projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades. 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, na entrega e recebimento provisório da obra, a 
CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela 
Fiscalização, para que seja efetivado o recebimento provisório da obra. 

As despesas decorrentes de estadas e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o 
previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de 
segurança necessários. 

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao 
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 
da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 
necessários. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno 
como noturno. 

A carga e o transporte de material deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações 
existentes. Correrá por conta da CONTRATADA, todas as despesas porventura necessárias a 
realização de reparações em instalações existentes. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que deverá ser feito 
obedecendo-se as normas de segurança do trabalho.  

É de responsabilidade da CONTRATADA a execução das proteções necessárias, assim como a sua 
segurança, atendendo as prescrições da NR8. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua 
segurança, atendendo as prescrições da NR 8. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de Impostos (ISS), Leis Sociais, RRT’s, e 
despesas com ligações provisórias e definitivas, bem como, outras taxas.  

Detalhamento Complementar: qualquer detalhamento complementar de projeto, ou executivo de 
estrutura específica, ou de parte constituinte da obra (esquadrias, marquise etc...), será elaborado 
pela CONTRATADA, às suas expensas, porém, deverá ter o acompanhamento e aceitação dos 
projetistas e anuência da fiscalização da obra. 

Consultoria e detalhamento da solução, ou modificação da solução estrutural específica das 
fundações, do reforço de fundação, do reforço da estrutura, deverá ser consultado o projetista do 
cálculo estrutural, prevendo visitas técnicas e apresentação das modificações em projeto, em função 
da abertura e verificação “in loco” dos trechos que serão alterados e/ou reforçados. Os custos 
oriundos destes serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Projeto como construído (“AS BUILT”): ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a 
CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá 
obedecer ao seguinte roteiro: 
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1º)  representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando  como os serviços resultaram 
após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, 
devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.) 

2º) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente 
Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas 
Discriminações Técnicas. 

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 
havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela Fiscalização, e cujos procedimentos 
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno. 

3.7  Segurança e Saúde do Trabalho 
 
3.7.1 Disposições Gerais  

A CONTRATADA deverá obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) conforme Lei nº 6.514 de 22 
de dezembro de 1977, Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214 de 08 de junho de 1978 e demais 
normativas pertinentes expedidas pelos órgãos governamentais competentes, inclusive suas 
respectivas atualizações, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas 
necessárias à segurança do trabalhador e na obra, as quais ficam às suas expensas. 

Para a realização de quaisquer trabalhos, em local pré-determinado, será exigido que a 
CONTRATADA, através de seu responsável técnico, verifique e tome as seguintes medidas 
necessárias: isolar, sinalizar, controlar o acesso, desenvolver e implementar procedimentos de 
segurança a todos os seus e demais trabalhadores envolvidos com a atividade, orientando de modo 
também a evitar, e não permitir a presença de pessoas não autorizadas; 

A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia legível, da(s) 
respectiva(s) folha(s) do Livro Oficial de Registro de Empregados, inclusive constando o registro de 
abertura oficial deste Livro na Superintendência Regional do Trabalho, com a finalidade de se 
comprovar, devidamente os registros do pessoal, autorizado legalmente para atuar nas tarefas, e 
serviços, conforme contemplado no processo de licitação; 

A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia legível do 
Atestado de Saúde Ocupacional (exame admissional e/ou periódico), de cada funcionário que 
trabalhará na prestação de serviços, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-07, conforme 
Portaria n° 3.214 (de 08 de junho de 1978). Estas cópias deverão estar acompanhadas de documento 
informando o seguinte: Nome do Médico Responsável, Telefone de contato, Horário disponível para 
eventual contato; 

A CONTRATADA, deverá se encarregar de elaborar os seguintes documentos: Ordem de Serviço 
Funcional e Ordem de Serviço Geral, devidamente identificado(s) e assinado(s), pelo(s) 
funcionário(s), da CONTRATADA, que trabalharão na prestação de serviços. Comprovando, deste 
modo, estar cada funcionário, plenamente orientado e/ou capacitado pelas práticas, a efetuar de 
forma correta e segura os serviços contratados. Fica a cargo da CONTRATADA a elaboração destas 
Ordens de Serviço funcional, contendo neste documento instruções que envolvam procedimentos, 
bem como conste descrição das condições de trabalho mais segura, e que cada funcionário da 
CONTRATADA, assim comprove (mediante nome do funcionário, e da assinatura própria) a sua 
ciência de que conhece o ambiente de trabalho onde opera, de acordo com a função que executa e 
domina suas atribuições. Cópias legíveis destes documentos deverão estar a disposição da 
CONTRATANTE no local da realização dos serviços; 

A CONTRATADA deverá manter no local da realização dos serviços: Cópia legível, do(s) 
Documento(s) do Termo de Responsabilidade de Treinamento e Fornecimento e uso de EPI’s – 
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Equipamento de Proteção Individual, comprovando mediante assinatura, pelo(s) funcionário(s), da 
CONTRATADA, estar(em) apto(s) a exercer(em) as condições de trabalho, com segurança, nos 
termos da legislação vigente, de acordo com as Normas Regulamentadoras da Segurança e Medicina 
do Trabalho, bem como neste referido documento, devem possuir discriminação do(s) EPI’s, os seus 
respectivos números do Certificado de Aprovação (C.A.), de acordo com a Norma Regulamentadora 
NR-06, conforme Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978, da Lei 6.514(22 de dezembro de 1977). 
Dependendo das situações de trabalho, a CONTRATANTE ou qualquer Órgão Público Fiscalizador 
(MTE, Vigilância Sanitária, outros) poderá solicitar a substituição e até acrescentar outro uso de EPI’s, 
que a CONTRATADA deverá atender imediatamente a troca e/ou reposição/acréscimo, de acordo 
com os termos da legislação em vigor, sem ônus a CONTRATANTE, pela troca e ou 
acréscimo/reposição; 

Para o caso de serviços subcontratados ( INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES DE AR 
CONDICIONADO E DE ELEVADOR etc...), será exigido a mesma documentação de medidas de 
segurança mencionadas acima e ao longo deste documento, complementando com a apresentação 
da documentação técnica pertinente ao ramo de atividade e responsabilidade técnica assumida pelos 
serviços. Em nenhuma hipótese será aceito a realização de qualquer serviço (CONTRATADA e/ou 
SUBCONTRATADA) sem autorização do CONTRATANTE, pela situação devida da CO-
RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL; 

A falta de apresentação documental citada acima, bem como, após notificada a CONTRATADA, e 
esta não vier dentro do prazo determinado, cumprir com o exigido. A CONTRATANTE poderá 
automaticamente declarar a suspensão definitiva do contrato, sem que assista a CONTRATADA 
qualquer direito a reparação/repasse, por ônus ou danos que vier a sofrer. 

3.7.2 Documentação a ser entregue para a CONTRATANTE 
 

3.7.2.1 Programas 
 
Antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar, minimamente, os 
seguintes programas relativos à segurança e medicina do trabalho: 

 
 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador ou registro do profissional 
no Ministério do Trabalho e Emprego (Técnicos de Segurança), assinatura da empresa e 
plano de ação preenchido. O documento deve seguir o disposto na NR-09 do MTE e demais 
disposições técnicas e legais cabíveis. 
Cópia impressa do respectivo documento deverá ser encaminhada a CONTRATANTE 
acompanhada de cópia digital (CD). Uma cópia também deverá permanecer na canteiro para 
consulta quando necessário. 

 
 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com assinatura do médico 

responsável e assinatura da empresa. O documento deve seguir o disposto na NR-07 do 
MTE e demais disposições técnicas e legais cabíveis. 
Cópia impressa do respectivo documento deverá ser encaminhada a CONTRATANTE 
acompanhada de cópia digital (CD). 
 

 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil (PCMAT), quando 
for o caso, elaborado especificamente para a obra, com Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador, sendo este habilitado na 
área de segurança do trabalho. O documento deve seguir o disposto na NR-18 do MTE e 
demais disposições técnicas e legais cabíveis. 
Cópia impressa do respectivo documento deverá ser encaminhada a CONTRATANTE 
acompanhada de cópia digital (CD). Uma cópia também deverá permanecer na canteiro para 
consulta quando necessário. 
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 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) com Anotação ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador. O documento 
deve seguir a legislação federal e municipal pertinente bem como demais disposições 
técnicas e legais cabíveis. 
Cópia impressa do respectivo documento deverá ser encaminhada a CONTRATANTE 
acompanhada de cópia digital (CD). Uma cópia também deverá permanecer na canteiro para 
consulta quando necessário. 
 

3.7.2.2 Comprovantes e Certificados 
 
Antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar, minimamente, a seguinte  
documentação relativa à segurança e medicina do trabalho: 
 

 Relação de todos os funcionários que irão atuar no canteiro ao longo da obra, ou a cada 
etapa, contendo nome e cargo/função. 
 

 Cópia dos comprovantes de entrega dos EPIs para os funcionários, devidamente assinados 
pelos funcionários que receberam o equipamento (cópias das fichas de EPI). 
 

 Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de todos os funcionários que irão atuar no 
canteiro ao longo da obra ou a cada etapa. 
 

 Comprovação de realização de treinamento admissional, frequentado por todos os 
funcionários do canteiro de obra, com duração mínima de 6 horas, conforme NR-18 (item 
18.28). 
 

 Cópia dos certificados de treinamento específico, no que for pertinente a etapa da obra, para 
os funcionários que irão atuar nesta mesma etapa. Ex: operadores de máquinas, trabalhos 
em altura (NR-35), trabalhos com energia elétrica (NR-10), espaços confinados (NR-33), etc. 
 

 Declaração da empresa de implementação das áreas de vivência em conformidade com a 
NR-18 (item 18.4). Sendo que alojamento, lavanderia e área de lazer, são obrigatórios 
somente nos casos onde houver trabalhadores alojados. 
 

 Apresentar, por escrito, o responsável pela obra ou funcionário que será o responsável pelo 
cumprimento dos requisitos de segurança e saúde do trabalho na obra. 
 

3.7.3  Canteiro de Obra  
 

3.7.3.1  Recomendações Gerais 

A CONTRATADA deverá obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas pelos órgãos 
governamentais competentes e normas pertinentes que tratam da Segurança e Medicina do Trabalho, 
inclusive suas respectivas atualizações, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as 
medidas necessárias à segurança do trabalhador e na obra, as quais ficam às suas expensas. 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE o responsável pelo 
cumprimento dos requisitos de segurança do trabalho na obra, oportunidade na qual poderão ser 
estabelecidas medidas e precauções específicas sobre a matéria, especialmente as que não 
constarem das presentes instruções. 

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 
pela NR-06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 
segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, 
de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. Também deverão ser fornecidos 
todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 
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Seguem abaixo os EPIs mínimos a serem usados nas obras de acordo com os serviços em 
execução:  

Uniforme – deve ser utilizado modelo padrão de forma que se identifique a empresa e todos os 
funcionários presentes na obra. 

Bota de segurança – utilizada para trabalhos em locais que apresentem risco de lesão nos pés.  

Capacete de segurança -  utilizado para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de 
queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a 
cabeça do trabalhador.  

A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 
geral. 

A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 
equipamentos de combate a incêndio. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

Em caso de ocorrência de acidente fatal, caberá à CONTRATADA a adoção das seguintes medidas: 

a) comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente e ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional do local 
da obra; 

b) isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação 
pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho.Cumprirá à 
CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os 
primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 
18. 

Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 
canteiro de serviço. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que 
ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas 
pelas normas de segurança e saúde. 

A CONTRATADA poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente, 
ameaçando a segurança de pessoas (usuários ou funcionários), equipamentos e/ou o patrimônio da 
UFPR. As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e consequentemente, a 
não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximem a CONTRATADA 
das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas. 

3.7.3.2 Das Normas Regulamentadoras 
 

A CONTRATADA deverá obedecer as Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos 
governamentais competentes e normas complementares que tratam da Segurança e Medicina do 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

17 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

Trabalho, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas necessárias à segurança 
do trabalhador e na obra, às suas expensas, no que couber, destacadas especialmente as seguintes: 
 
NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
NR 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO 
TRABALHO 
NR 05 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
NR 07 - PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) 
NR 09 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS 
NR 12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
NR 17 - ERGONOMIA 
NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
NR 21 - TRABALHOS A CÉU ABERTO 
NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO 
NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 
NR 35 - TRABALHO EM ALTURA 
 
Conforme citado cabe à CONTRATADA obedecer na íntegra a Norma Regulamentadora 18 (NR-18) 
a qual estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no 
meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Sobre a NR-18 destacam-se os seguintes itens que devem 
ser observados pela CONTRATADA no canteiro: 
 
Áreas de Vivência 
 
Os canteiros de obras devem dispor de: 
a) instalações sanitárias; 
b) vestiário; 
c) alojamento;* 
d) local de refeições; 
e) cozinha, quando houver preparo de refeições; 
f) lavanderia;* 
g) área de lazer;* 
h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou mais trabalhadores.  
*O cumprimento do disposto nas alíneas "c", "f" e "g" é obrigatório nos casos onde houver 
trabalhadores alojados. 
As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. 
Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e 
frentes de trabalho, desde que, cada módulo:  
a) possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por cento) da área do piso, 
composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação 
interna; 
b) garanta condições de conforto térmico; 
c) possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); 
d) garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos nesta NR; 
e) possua proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento 
elétrico. 
Nas instalações móveis, inclusive contêineres, destinadas a alojamentos com camas duplas, tipo 
beliche, a altura livre entre uma cama e outra é, no mínimo, de 0,90m (noventa centímetros).  
Tratando-se de adaptação de contêineres, originalmente utilizados no transporte ou 
acondicionamento de cargas, deverá ser mantido no canteiro de obras, à disposição da fiscalização 
do trabalho e do sindicato profissional, laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, 

http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-07-programas-de-controle-medico-de-saude-ocupacional-pcmso
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relativo a ausência de riscos químicos, biológicos e físicos (especificamente para radiações) com a 
identificação da empresa responsável pela adaptação.  
Instalações Sanitárias 
Entende-se como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das 
necessidades fisiológicas de excreção. 
É proibida a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no 
parágrafo anterior. 
As instalações sanitárias devem: 
a) ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene; 
b) ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a manter o 
resguardo conveniente; 
c) ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira; 
d) ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; 
e) não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições; 
f) ser independente para homens e mulheres, quando necessário; 
g) ter ventilação e iluminação adequadas; 
h) ter instalações elétricas adequadamente protegidas; 
i) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), ou respeitando-se o que 
determina o Código de Obras do Município da obra; 
j) estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 
150 (cento e cinqüenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. 
18.4.2.4 A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na 
proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de 
chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. 
Lavatórios 
Os lavatórios devem: 
a) ser individual ou coletivo, tipo calha; 
b) possuir torneira de metal ou de plástico; 
c) ficar a uma altura de 0,90m (noventa centímetros); 
d) ser ligados diretamente à rede de esgoto, quando houver; 
e) ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável; 
f) ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centímetros), quando coletivos; 
g) dispor de recipiente para coleta de papéis usados. 
Vasos sanitários 
O local destinado ao vaso sanitário (gabinete sanitário) deve: 
a) ter área mínima de 1,00m2 (um metro quadrado); 
b) ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze centímetros) 
de altura; 
c) ter divisórias com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 
d) ter recipiente com tampa, para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de 
papel higiênico. 
Os vasos sanitários devem: 
a) ser do tipo bacia turca ou sifonado; 
b) ter caixa de descarga ou válvula automática; 
c) ser ligado à rede geral de esgotos ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos. 
Mictórios 
Os mictórios devem: 
a) ser individual ou coletivo, tipo calha; 
b) ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável; 
c) ser providos de descarga provocada ou automática; 
d) ficar a uma altura máxima de 0,50m (cinqüenta centímetros) do piso; 
e) ser ligado diretamente à rede de esgoto ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos. 
No mictório tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centímetros) deve corresponder a um 
mictório tipo cuba. 
Chuveiros 
A área mínima necessária para utilização de cada chuveiro é de 0,80m² (oitenta decímetros 
quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do piso. 
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Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o 
escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou 
provido de estrados de madeira. 
Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente. 
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro. 
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente. 
Vestiário 
Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não residem 
no local. 
A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e/ou à entrada da obra, sem ligação 
direta com o local destinado às refeições. 
Os vestiários devem: 
a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; 
b) ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; 
c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; 
d) ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; 
e) ter iluminação natural e/ou artificial; 
f) ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; 
g) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), ou respeitando-se o que 
determina o Código de Obras do Município, da obra; 
h) ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; 
i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta 
centímetros). 
Alojamento 
Os alojamentos dos canteiros de obra devem: 
a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; 
b) ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; 
c) ter cobertura que proteja das intempéries; 
d) ter área de ventilação de no mínimo 1/10 (um décimo) da área do piso; 
e) ter iluminação natural e/ou artificial; 
f) ter área mínima de 3,00m2 (três metros) quadrados por módulo cama/armário, incluindo a área de 
circulação; 
g) ter pé-direito de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para cama simples e de 3,00m (três 
metros) para camas duplas; 
h) não estar situados em subsolos ou porões das edificações; 
i) ter instalações elétricas adequadamente protegidas. 
É proibido o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical. 
A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto é de, no mínimo, 1,20m (um 
metro e vinte centímetros). 
A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. 
As dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80m (oitenta centímetros) por 1,90m (um metro e 
noventa centímetros) e distância entre o ripamento do estrado de 0,05m (cinco centímetros), 
dispondo ainda de colchão com densidade 26 (vinte e seis) e espessura mínima de 0,10m (dez 
centímetros). 
As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem 
como cobertor, quando as condições climáticas assim o exigirem. 
Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas: 
a) 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m 
(quarenta centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que um 
compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centímetros), se destine a abrigar a roupa de uso 
comum e o outro compartimento, com a altura de 0,40m (quarenta centímetros), a guardar a roupa de 
trabalho; ou b) 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinquenta centímetros) de largura e 
0,40m (quarenta centímetros) de profundidade com divisão no sentido vertical, de forma que os 
compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centímetros), estabeleçam rigorosamente o 
isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. 
É proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. 
O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza. 
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É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores 
por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similiar que garanta as mesmas condições, 
na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. 
É vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa nos alojamentos. 
Local para refeições 
Nos canteiros de obra é obrigatória a existência de local adequado para refeições. 
O local para refeições deve: 
a) ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições; 
b) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável; 
c) ter cobertura que proteja das intempéries; 
d) ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições; 
e) ter ventilação e iluminação natural e/ou artificial; 
f) ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior; 
g) ter mesas com tampos lisos e laváveis; 
h) ter assentos em número suficiente para atender aos usuários; 
i) ter depósito, com tampa, para detritos; 
j) não estar situado em subsolos ou porões das edificações; 
k) não ter comunicação direta com as instalações sanitárias; 
l) ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o que 
determina o Código de Obras do Município, da obra. 
Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro 
de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento 
adequado e seguro para o aquecimento. 
É proibido preparar, aquecer e tomar refeições fora dos locais estabelecidos neste subitem. 
É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos. 
Cozinha 
Quando houver cozinha no canteiro de obra, ela deve: 
a) ter ventilação natural e/ou artificial que permita boa exaustão; 
b) ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o Código de 
Obras do Município da obra; 
c) ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente; 
d) ter piso de concreto, cimentado ou de outro material de fácil limpeza; 
e) ter cobertura de material resistente ao fogo; 
f) ter iluminação natural e/ou artificial; 
g) ter pia para lavar os alimentos e utensílios; 
h) possuir instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos 
encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, não devendo ser ligadas à 
caixa de gordura; 
i) dispor de recipiente, com tampa, para coleta de lixo; 
j) possuir equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos; 
k) ficar adjacente ao local para refeições; 
l) ter instalações elétricas adequadamente protegidas; 
m) quando utilizado GLP, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização, em área 
permanentemente ventilada e coberta. 
É obrigatório o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha. 
Lavanderia 
As áreas de vivência devem possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que o 
trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. 
Este local deve ser dotado de tanques individuais ou coletivos em número adequado. 
A empresa poderá contratar serviços de terceiros para atender ao disposto, sem ônus para o 
trabalhador. 
Área de lazer 
Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, 
podendo ser utilizado o local de refeições para este fim. 
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Armazenagem e Estocagem de Materiais 
 
Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e 
de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não 
obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes 
ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento. 
As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua 
estabilidade e facilitem o seu manuseio. 
Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor 
que a equivalente à altura da pilha. Exceção feita quando da existência de elementos protetores 
dimensionados para tal fim. 
Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão 
devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo 
com o tipo de material e a bitola das peças. 
O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados obedecendo à 
seqüência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas. 
Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado. 
A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 
Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais 
isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente 
autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de 
eventual acidente. 
As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas, depois 
de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 
Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados adequadamente, 
obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos inflamáveis 
 
Treinamento 
 
Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a 
execução de suas atividades com segurança. 
O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, ser ministrado dentro do 
horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de: 
a) informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 
b) riscos inerentes a sua função; 
c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
d) informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. 
O treinamento periódico deve ser ministrado: 
a) sempre que se tornar necessário; 
b) ao início de cada fase da obra. 
Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem 
realizadas com segurança. 
 
Sinalização 
 
O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: 
a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 
b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 
c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 
d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e 
equipamentos. 
e) advertir quanto a risco de queda; 
f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a 
devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; 
g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e 
guindaste; 
h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 
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i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80m (um metro 
e oitenta centímetros); 
j) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. 
É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador 
estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços ou 
em movimentação e transporte vertical de materiais. 
A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e 
em conformidade com as determinações do órgão competente. 
 
EPI 
 
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – 
Equipamento de Proteção Individual - EPI. 
O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em 
situações em que funcione como limitador de movimentação. 
O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m (dois 
metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. 
O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança 
independente da estrutura do andaime.  
Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo pára-quedista devem possuir argolas e mosquetões de 
aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e 
durabilidade equivalentes. 
Em serviços de montagem industrial, montagem e desmontagem de gruas, andaimes, torres de 
elevadores, estruturas metálicas e assemelhados onde haja necessidade de movimentação do 
trabalhador e não seja possível a instalação de cabo-guia de segurança, é obrigatório o uso de duplo 
talabarte, mosquetão de aço inox com abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava.  
 
Medidas de Proteção Contra Quedas de Altura 
 
É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
projeção e materiais. 
As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. 
As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, 
devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de material, e por sistema 
de fechamento do tipo cancela ou similar. 
Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m 
(um metro e vinte centímetros) de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à 
estrutura, até a colocação definitiva das portas. 
É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra queda de trabalhadores e 
projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. 
A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e 
rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: 
a) ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 
0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; 
b) ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); 
c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento 
seguro da abertura. 
Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) pavimentos ou altura 
equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira 
laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno. 
Essa plataforma deve ter, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de projeção 
horizontal da face externa da construção e 1 (um) complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de 
extensão, com inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade. 
A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada, somente, 
quando o revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluído. 
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Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas, também, plataformas 
secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes. 
Essas plataformas devem ter, no mínimo, 1,40m (um metro e quarenta centímetros) de balanço e um 
complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de extensão, com inclinação de 45º (quarenta e cinco 
graus), a partir de sua extremidade. 
Cada plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada, 
somente, quando a vedação da periferia, até a plataforma imediatamente superior, estiver concluída. 
Na construção de edifícios com pavimentos no subsolo, devem ser instaladas, ainda, plataformas 
terciárias de proteção, de 2 (duas) em 2 (duas) lajes, contadas em direção ao subsolo e a partir da 
laje referente à instalação da plataforma principal de proteção. 
Essas plataformas devem ter, no mínimo, 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de projeção 
horizontal da face externa da construção e um complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de 
extensão, com inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade, devendo 
atender, igualmente, ao disposto nos itens anteriores. 
O perímetro da construção de edifícios, além do disposto nos subitens 18.13.6 e 18.13.7, deve ser 
fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção. 
A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas. 
 
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas Diversas 
 
A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser 
feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. 
Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das 
máquinas ao alcance dos trabalhadores. 
As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de 
peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. 
As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a 
incidência de raios solares e intempéries. 
O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por 
trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam 
a segurança da operação. 
Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador estava 
habituado a usar, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualificá-lo à utilização dos mesmos. 
As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado de modo 
que: 
a) seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho; 
b) não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento; 
c) possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador; 
d) não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra 
forma acidental; 
e) não acarrete riscos adicionais. 
Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não 
autorizada. 
As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de 
acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, 
mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 
Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural e/ou 
artificial adequada à atividade, em conformidade com a NBR 5.413/91 - Níveis de Iluminância de 
Interiores da ABNT. 
As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, 
constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, 
técnico ou empresa habilitada que as realizou. 
Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de 
segurança: 
a) para encher/esvaziar pneus, não se posicionar de frente para eles, mas atrás da banda de 
rodagem, usando uma 
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conexão de autofixação para encher o pneu. O enchimento só deve ser feito por trabalhadores 
qualificados, de modo gradativo e com medições sucessivas da pressão; 
b) em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precauções 
especiais, prevenindo-se de possíveis explosões ou incêndios; 
c) antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há 
ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos; 
d) os equipamentos que operam em marcha a ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema 
de câmbio e retrovisores em bom estado; 
e) o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso, 
tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de 
pessoas; 
f) as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua estabilidade; 
g) é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos cilindros hidráulicos, 
quando em manutenção; 
h) devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos 
próximos a redes elétricas. 
As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das 
defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou responsável 
pela obra. 
Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, 
especialmente os que irão manusear as ferramentas de fixação a pólvora. 
É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. 
As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser protegidas com bainha de couro ou 
outro material de resistência e durabilidade equivalentes, quando não estiverem sendo utilizadas. 
As ferramentas pneumáticas portáteis devem possuir dispositivo de partida instalado de modo a 
reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental. 
A válvula de ar deve fechar-se automaticamente, quando cessar a pressão da mão do operador sobre 
os dispositivos de partida. 
As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às pressões 
de serviço, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação. 
O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e aliviada a pressão, quando a 
ferramenta pneumática não estiver em uso. 
As ferramentas de equipamentos pneumáticos portáteis devem ser retiradas manualmente e nunca 
pela pressão do ar comprimido. 
As ferramentas de fixação a pólvora devem ser obrigatoriamente operadas por trabalhadores 
qualificados e devidamente autorizados. 
É proibido o uso de ferramenta de fixação a pólvora por trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos. 
É proibido o uso de ferramenta de fixação a pólvora em ambientes contendo substâncias inflamáveis 
ou explosivas. 
É proibida a presença de pessoas nas proximidades do local do disparo, inclusive o ajudante. 
As ferramentas de fixação a pólvora devem estar descarregadas (sem o pino e o finca-pino) sempre 
que forem guardadas ou transportadas. 
Os condutores de alimentação das ferramentas portáteis devem ser manuseados de forma que não 
sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos. 
É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. 
Devem ser tomadas medidas adicionais de proteção quando da movimentação de superestruturas 
por meio de ferragens hidráulicas, prevenindo riscos relacionados ao rompimento dos macacos 
hidráulicos. 
 
PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção  
 
O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos 
Ambientais. 
O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE.  
O PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do 
trabalho.  
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A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou 
condomínio. 
Integram o PCMAT:  
a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em 
consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas; 
b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da 
obra; 
c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 
d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com 
as etapas de execução da obra;  
e) layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, 
previsão de dimensionamento das áreas de vivência;  
f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 
com sua carga horária. 
 
Sobre a Elaboração do PCMAT 
 
O PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações, relativas a segurança e saúde do trabalho, 
ordenadamente dispostas, visando à preservação da saúde e da integridade física de todos os 
trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se terceiros. 
 
A seguir são reproduzidos os principais itens oriundos da legislação e alguns parâmetros de ordem 
geral que devem ser observados para a elaboração e aceitação do Programa. Segundo a legislação o 
PCMAT compreende:  
 
a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando - 
se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas 
preventivas;  
 
Para que atender este item o documento deverá levar em conta, entre outros, os seguintes 
parâmetros:  
 
A identificação da construtora e as principais empresas envolvidas com endereço da sede, CEP, 
CGC, telefone, principais responsáveis técnicos, etc. 
A descrição da obra, levando-se em consideração suas característica básicas e dimensões, como por 
exemplo o tipo de edifício, o numero de pavimentos, a área total construída, a área do terreno, a área 
projetada na planta, etc.;  
Elaboração de croqui com a localização indicando os limites do terreno, propriedades vizinhas, vias 
de acesso, cursos d’água, etc.  
Definição de cronograma para as etapas da obra, incluindo número de trabalhadores previsto para 
cada uma das fases.  
Prever, em cronograma, a instalação e permanência de máquinas, equipamentos e veículos de porte.  
Identificar riscos ambientais por etapa e por função/atividade. 
 
b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da 
obra; 
c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 
 
Para atender estes itens o documento deverá levar em conta, entre outros, os seguintes parâmetros:  
 
Projeto das proteções, cabendo ao Engenheiro de Segurança ou profissional legalmente habilitado e 
capacitado, que definirá, que tipo de proteções coletivas serão necessárias e quando deverão ser 
implantadas. O projeto de construção, propriamente dito, será de competência do Engenheiro de 
Obras e deverá ser elaborado com detalhes arquitetônicos e estruturais da construção, além de 
outros quesitos de sua responsabilidade.  
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d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com 
as etapas de execução da obra;  
 
Para atender este item o documento deverá levar em conta, entre outros, os seguintes parâmetros:  
 
A exata correspondência com os cronogramas relativos as etapas/fases da obra, quantidade de 
trabalhadores e a instalação e permanência de máquinas, equipamentos e veículos de porte na obra.  
Indicação, para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva que forem projetados, de quando 
deverão ser instalados e, também, o período em que permanecerão nos locais/atividades.  
Também deverá indicar tarefas de manutenção e de inspeções para os equipamentos e sistemas de 
proteção coletiva.  
 
e) layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, 
previsão de dimensionamento das áreas de vivência; 
 
Para atender este item o documento deverá levar em conta, entre outros, os seguintes parâmetros:  
 
Indicação em croquis (preferencialmente em escala) sobre a situação inicial (que, em geral, é 
provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas de vivência que corresponda ao cronograma da 
obra. No layout deve constar, também, as áreas de acesso e de circulação de veículos pesados, área 
para instalação de degraus e elevadores de materiais e de passageiros, áreas de administração e 
almoxarifado.  
 
f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 
com sua carga horária. 
 
Para atender este item o documento deverá levar em conta, entre outros, os seguintes parâmetros: 
 
Indicação dos programas de treinamento e exercícios específicos como os de prevenção e combate a 
incêndio, treinamentos periódicos e palestras sobre segurança do trabalho a serem realizados, 
conforme Normas Regulamentadoras e demais legislação pertinente.  
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4 PAREDES (04.01.100) 

4.1 Alvenaria de Tijolos Furados de Barro (04.01.102)  

 

Figura  Tijolos Furados de Barro 

Considerações Gerais 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, 

nas dimensões nominais de 90x190x290 mm, classe 10 (resistência mínima à 

compressão na área bruta igual a 1,0 MPa), utilizado os tijolos em pé nas paredes 

com 15cm de espessura e deitado nas paredes de 25cm, recomendando-se o uso 

de argamassa no traço1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com 

juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm e 20cm de 

espessura respectivamente (desconsiderando futuros revestimentos) e 15cm e 25cm 

com revestimentos. 

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela 

Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em 

parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do governo federal. 

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os 

fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade 

preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que 

se aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas 

evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para este fim. 

A CONTRATADA deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e 

seus detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como suas 
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espessuras, vãos e shafts. A Fiscalização conferirá todos os painéis de alvenaria 

levantados, e caso o executado apresente discordâncias do projeto fornecido, a 

CONTRATADA reparará (sem ônus ao Contratante) o posicionamento da alvenaria, 

refazendo todo o serviço. 

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 

umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego. 

A CONTRATADA inspecionará a qualidade do material empregado, 

procedendo-se a todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na 

NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação 

das dimensões, e outras pertinentes), responsabilizando-se por resultados negativos 

de desempenho ao longo do uso da edificação, face ao emprego de material de 

qualidade questionável, advindos da não conferência vide norma, ou por ocorrência 

de processos executivos deficientes.  

Materiais  

Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado de 09x19x19cm, paredes 

com espessura 19cm, tijolos “deitado”, assentado em argamassa traco 1:2:8 

(cimento, cal e areia), juntas 10mm (SINAPI 73982/1). (04.01.102.001) 

Aplicação: Em todas as vedações externas, áreas molhadas entre 

laboratórios do Edificio e Guarita, verificar em projeto. 

Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado de 09x19x19cm, paredes 

com espessura 14cm, tijolos “em pé”, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, 

cal e areia), juntas 12mm. (SINAPI 73982/1) (04.01.102.002)  

Aplicação: Em todas as vedações externas, áreas molhadas entre 

laboratórios do Edificio e Guarita, verificar em projeto. 

Processo Executivo 
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Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas 

dividindo a sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para 

os dois lados. 

 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes 

externas alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), 

deve-se reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, 

empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como 

guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a 

partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. 

Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-

cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em 

ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha 

quadrada 15x15 mm – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, 

utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente 

niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa 

expansiva” própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, 

após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a 

acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se 

deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou 

laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.  
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Vergas e Contra-Vergas. 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e 

contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá 

ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm 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. 

Chapisco para Parede Externa 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por 

toda a área considerada.  Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo 

o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto 

subsequente), caixas de elevador e de escadas, e lajes utilizadas em forros nos 

pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada 

mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm 

de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a 

CONTRATADA deverá adicionar aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco 

ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

A CONTRATADA deverá, ao executar os serviços, empregar métodos 

executivos adequados, observando, entre outros: 

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não 

haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, 

diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

 O recobrimento total da superfície em questão. 
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Reboco Paulista 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento 

tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia 

média peneirada). 

A CONTRATADA deverá preparar mecanicamente a argamassa, a fim de 

obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse 

revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção 

de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e 

durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 

sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será 

feito com esponja densa. 

Lastro Contrapiso. 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, 

paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 

(oito) centímetros de espessura. 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto 

mínimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita 

número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a 

compressão de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros só serão executados depois que o terreno estiver perfeitamente 

nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as 

canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou 

corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou 

porta externa, para o perfeito escoamento de água. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com 

caimento para os ralos. 
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A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de 

proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a proteção de todos os 

pisos até que a resistência tenha sido alcançada. 

Juntas de Dilatação. 

As juntas de dilatação da estrutura deverá ter mástique de poliuretano. 

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de 

superfície para fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no 

uso do material de preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência 

para não influenciar na junta. 

Limpeza da superfície: 

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros 

contaminantes;  

Caso exista imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser 

recuperadas;  

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;  

As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 

1,0cm;  

Colocar um limitador de superfície do tipo tarucel (que possuem várias 

dimensões) para limitar a superfície nas dimensões mínimas acima;  

O tarucel deverá entrar de forma justa no interior da junta;  

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em forma 

de compressão;  

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado 

espátula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a 

batata, pois a mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;  
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Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 

como os arremates e a regularidade das juntas, em conformidade com o projeto.  

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela área de alvenaria 

executada, determinada em metros quadrados (m²). 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, 

complementados ou refeitos sem ônus para CONTRATANTE. 
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4.2 Juntas de Dilatação (04.01.704) 

 

Figura Juntas de Dilatação  

 

 Figura 5555 - Juntas de Dilatação 

Juntas de dilatação e aparelhos de apoio são elementos determinantes para o 

desempenho de obras de arte especiais. Como o próprio nome indica, as juntas são 

aberturas previstas nas estruturas que têm a função de possibilitar a movimentação 

da estrutura, reduzindo tensões indesejáveis que podem ocasionar fissuras. Servem, 

ainda, para promover a vedação contra a passagem de águas pluviais e materiais 

sólidos, que podem levar à deterioração de elementos da estrutura. Os aparelhos de 

apoio, por sua vez, são elementos de vinculação que associam as peças estruturais 

e permitem a sua movimentação (de translação, rotação ou ambas). 

 Principais Referências Normativas 

 NBR 6.118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

 NBR 7.187 – Projeto de Pontes de Concreto Armado e de Concreto 

Protendido – Procedimento 

 NBR 12.624 – Perfil de Elastômero para Vedação de Junta de Dilatação de 

Estrutura de Concreto ou Aço – Requisitos 

 NBR 9.783 – Aparelhos de Apoio de Elastômero Fretado – Especificação 

Na ausência de normas nacionais, as da American Society for Testing and 

Materials (ASTM) podem ser utilizadas como referência 
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As juntas elásticas pré-moldadas devem ser constituídas por perfis de PVC de 

alta densidade, concebidas para apresentar excelentes características de 

flexibilidade e durabilidade. Serão utilizadas em toda a extenção de junta de dilatação do 

edificio. É necessária adequação conveniente das armaduras de modo a possibilitar 

sua instalação. 

Por fim, o perfil elastomérico deve ser constituído por três elementos principais: 

câmara elastomérica pré-formada, adesivo epoxídico bicomponente e pressurização, 

nucleação ou vácuo na câmara elastomérica. O principal objetivo a ser alcançado 

com esse tipo de junta é a garantia da aderência. A tecnologia exige a execução de 

reforço das bordas, preparadas com concreto resinado de resistência superior ao 

longo da junta, para posterior colagem do perfil elastomérico contra as bordas já 

reforçadas. Tal reforço deve ser executado com argamassa à base de resina epóxi e 

cargas minerais. 

 

 

 

  

Considerações gerais 

Durante a execução de juntas de dilatação, deve-se verificar visualmente: 

 Se as juntas atendem rigorosamente, às dimensões previstas no 

projeto; 

 Se há perfeita linearidade das juntas; 

 Se não existem interferências da ar mação da estrutura com o 

elastômero; 

 Se não existem imperfeições na colagem do perfil nas bordas da junta. 
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Além disso, é interessante, após a execução, realizar vistorias periódicas e 

observar o comportamento da vedação durante e após períodos chuvosos. A 

qualidade de rodagem pode ser comprovada imediatamente após a conclusão da 

junta, com a passagem de um veículo em velocidades diversas. 

Já em relação ao assentamento dos aparelhos de apoio, o controle da 

execução deve verificar no mínimo: 

 O atendimento aos desenhos e às especificações do projeto; 

 Se as áreas de assentamento são suficientes para acomodação, com 

folgas mínimas de 5 a 10 cm; 

 Se há indícios de graxa, óleos ou qualquer outra substância nociva ao 

elastômero; 

 Se há facilidade de acesso para vistorias periódicas e trabalhos de 

limpeza e manutenção; 

 Se os aparelhos estão em perfeitas condições e livres para permitir 

todos os movimentos, deslocamentos e rotações para os quais foram 

projetados. 
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Sequência De Execução 

 1. A sede da 

junta deverá estar seca, 

isenta de produtos graxos, 

livres de elementos sólidos 

no seu interior, com 

abertura constante e bordas 

sem esborcinamento. Caso 

a área não atenda às 

condições mencionadas, a 

mesma deverá ser 

recomposta. 

 2. O processo 

de execução da junta 

começa com a limpeza 

mecânica das bordas da 

sede para remoção de 

qualquer tipo de impureza, 

até chegar no substrato 

são. 

 3. É aplicado 

primer de alta 

penetrabilidade a fim de 

promover uma melhor 

ancoragem. 

 4. Em seguida, aplica-se adesivo epoxídico nas laterais do perfil, 

espalhando-o de forma contínua e uniform. 

 5. Realizam-se o tamponamento do perfil elastomérico e a instalação 

da válvula de pressurização. 
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 6. Só então é que se inicia a instalação do perfil elastomérico na sede 

da junta. 

 7. Em seguida, faz-se a pressurização do perfil elastomérico durante a 

cura inicial do adesivo epoxídico, que deve durar em torno de 24 horas. 

 8. Concluída essa etapa, parte-se para a limpeza do excesso de 

adesivo que foi expulso durante o processo de pressurização. 

 9. Por fim, é removida a válvula para liberação do ar, restabelecendo 

assim o equilíbrio isobárico. 

 Material 

 Junta de dilatação com fitas elastoméricas (neoprene): fixados nas 

extremidades da superestrutura, com perfis metálicos com reentrâncias 

para alojar as extremidades da fita elastomérica. As fitas podem, ainda, 

ser instaladas em conjunto, compondo um sistema para grandes 

movimentações e aberturas. (SITAPI 74121/001) - (04.01.704.001) 

  

4.24.3  

 

 

 

 

5  PAVIMENTAÇÃO  

Considerações Gerais  

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam 
passar sob elas e completado o sistema de drenagem e de impermeabilização, caso previstos. 

As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento necessário 
para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 0,5%. 
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5.1 Placas Cimentícias, Paver e Outros Elementos 
Intertravados 

Sub-leito, Sub-base e Base para Pisos Externos  

O projeto de pavimentação com placas cimentícias, paver e outros elementos intertravados terá por 
base o tipo de tráfego que haverá no local: pesado, até 4500 veículos por dia; médio, até 450 
veículos por dia; leve, pedestres e até 150 veículos por dia. 

O sub-leito deverá apresentar características que o tornem compatível com o tráfego a que estiver 
sujeita a pavimentação. Para vias de pedestres e locais com tráfego leve qualquer subleito é 
satisfatório. Para locais de tráfego médio e pesado a CONTRATADA deverá consultar a 
FISCALIZAÇÃO, a qual irá definir as características necessárias para o sub-leito. 

A sub-base deverá ser de material granular (britado-rocha, areia e cascalhos) com espessuras que 
podem variar de acordo com o tipo de uso, sendo definido sempre junto à FISCALIZAÇÃO: 

- Para tráfego pesado: material granular de 150, 200 e 250mm; 

- Para tráfego médio: material granular de 125, 150 e 200mm; 

- Para tráfego leve: material granular de 100, 125 e 175mm; 

- Para tráfego de pedestres: material granular de 75 a 100mm; 

Para tráfego pesado, médio ou leve, a base será constituída por areia ou pó-de-pedra, com 50 a 
30mm de espessura, antes e depois da compactação, respectivamente. 

Para vias de pedestres, a base será constituída por areia ou pó-de-pedra, com 30mm de espessura. 

5.2 Pisos Tipo Blocos Intertravados, Meio-fio e Guia de 
Concreto 

Características Técnicas  

Os pisos de concreto tipo blocos intertravados deverão estar de acordo com as seguintes normas da 
ABNT: 

- NBR 9780/87: Peças de Concreto para Pavimentação – Determinação da Resistência a 
Compressão (MB-2587/86); 

- NBR 9781/87: Peças de Concreto para Pavimentação - Especificação (EB-1731/86). 

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serão de procedência conhecida e idônea, com textura 
homogênea, compactos e resistência à compressão adequada à finalidade a que se destinam. 
Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões perfeitamente regulares. 

Os blocos de concreto intertravados devem ter resistência de 35 Mpa, aos 28 dias, para tráfego leve a 
moderado e, mínimo de 50 Mpa, aos 28 dias, para tráfego pesado. 

As dimensões das peças, conforme a NBR 9781 deverão ser:  

– Largura mínima: 100 mm (tolerância de 3,0 mm); 
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– Comprimento máximo: 400 mm (tolerância de 3,0 mm); 

– Espessura mínima: 60 mm (tolerância de 5,0 mm). 

Os elementos intertravados coloridos serão fabricados com a adição de pigmento a toda a massa do 
concreto. Os pigmentos serão do tipo inorgânico, que apresente resistência às intempéries, à 
alcalinidade, às variações de pH e de temperatura e à lixiviação por água, enquadrando-se nesse 
contexto os óxidos, principalmente os de ferro, cobalto e cromo. 

A FISCALIZAÇÃO fará o controle de recebimento do lote, formado por até 1.600 m2, retirando 
amostras de 06 peças para até 300 m2 e 01 peça para cada 50 m2. Caso sejam identificadas mais de 
5% de peças defeituosas na inspeção visual, ou as amostras não atenderem às exigências 
dimensionais e de resistência, o lote será rejeitado, ficando a CONTRATADA encarregada de 
providenciar outro lote o mais rápido possível. 

O armazenamento e o transporte dos blocos e meio-fio de concreto intertravados serão realizados de 
modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições 
prejudiciais. 

Especif icações do Material  

a) Blocos De Concreto Intertravados – Tipo Paver Para Calçadas 

Piso Tipo Bloco de Concreto Intertravado – Paver. Dimensões:10x20x6cm, em conformidade com a 
NBR 9781/87 (Resistência à compressão de 35 MPa a 50 MPa) e certificado pela ABCP – 
Associação Brasileira de Cimento Portland. 

Modelo de Referência: Conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Obs.: Verificar a indicação do Projeto Arquitetônico – Executivo ou Detalhamento, quanto à coloração do paver 
ou, na falta desta indicação, consultar a FISCALIZAÇÃO. 

 Bloco de Concreto tipo Paver 

b) Meio-Fio De Concreto Intertravado – Confinamento Externo 

Meio-fio de Concreto, dimensões: 15x30x50cm. 

Modelo de Referência:, Conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, , em 
conformidade com a NBR 9781/87 (Resistência à compressão de 35 MPa a 50 MPa) e certificado 
pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland; ou equivalente técnico ou superior, desde 
de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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 Confinamento Externo 

c) Guia De Concreto Intertravado – Confinamento Interno 

Guia de Concreto, dimensões: 9x19x49cm. 

Modelo de Referência: Conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, em 
conformidade com a NBR 9781/87 (Resistência à compressão de 35 MPa a 50 MPa) e certificado 
pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland; ou equivalente técnico ou superior, desde 
de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 Contenção lateral 

O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento 
dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação durante a construção seja pelo tráfego durante 
sua vida útil, mantendo a continuidade da camada de blocos de concreto evitando a separação entre 
eles e a perda do intertravamento.  

Tais contenções, chamadas de confinamento, devem ser construídas antes da colocação da camada 
de pó-de-pedra, formando uma espécie de caixa em que a estrutura funciona como parede e a base 
compactada serve de fundo.  

Exemplos De Confinamento 
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O confinamento externo é constituído por um passeio associado a uma sarjeta, guia ou meio-fio de 
concreto; e o confinamento interno é utilizado quando houver encontro do pavimento de blocos de 
concreto com outro tipo de pavimento, separando os dois por uma guia de concreto. 

Quando a borda do outro pavimento for de concreto e estiver em bom estado e alinhada já serve de 
estrutura para o confinamento. 

Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo de drenagem do pavimento, deverão ter 
paredes drenantes, ou seja, atravessadas por tubos de 12 mm de diâmetro a cada 25cm, 
posicionados ao nível da camada de areia de assentamento dos blocos, tomando-se o cuidado de 
protegê-los com uma manta para evitar a fuga da areia. 

Alinhamento 

O alinhamento correto dos blocos depende de pavers de boa qualidade e com  dimensões 
homogêneas, assim como dos cuidados colocadores na montagem. Blocos alinhados corretamente 
ou de forma descuidada afetam pouco o rendimento, mas fazem toda a diferença na aparência do 
piso. 

Para garantir a qualidade da aparência, é preciso manter controle sobre os padrões de 
posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via. Para isto, é preciso utilizar linhas 
longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos. 

Definida a direção em que o trabalho vai avançar, é importante verificar a correção no alinhamento 
dos blocos a partir de linha longitudinal e linhas transversais dispostas a cada 5 m. 

Eventuais desajustes podem ser corrigidos sem a necessidade de retirar blocos, apenas com o uso 
de cunha ou talhadeira Para checar ângulos retos – especialmente no início do serviço – utiliza−se 
linha de 12m com as extremidades unidas e marcas correspondentes a 5 m, 4 m e 3 m.  

Colocando as marcas de 3 m e 4 m sobre estacas e esticando o conjunto, a diagonal do triângulo 
deve coincidir com a marca dos 5 m. 

Controle em caso de interrupções 

Quando há interrupções na via – como sumidouros, caixas de inspeção ou outros confinamentos 
internos – é preciso colocar linhas em forma de quadrícula em volta delas para controlar a sequencia 
de colocação e o alinhamento das peças. 

 

Regularizaçã
o e 
Compactação 

Em seguida, 
faz-se a 
regularização e 
compactação 
da base (com 
placa vibratória 
em pequenos 
passeios ou 
rolo 
compactador 
em áreas 
maiores). 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

43 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

 

 

Preparando 
para o pó-de-
brita ou areia 

Após 
compactada e 
regularizada a 
base, é hora de 
colocar o pó-
de-brita ou 
areia para 
assentamento. 
Recomenda-se 
uma espessura 
de 3 a 5 cm de 
material e o 
melhor método 
para que se 
obtenha uma 
camada 
uniforme, é 
adquirir dois 
tubos de 
material 
resistente com 
o diâmetro de 3 
a 5 cm, para 
utilizar como 
guias na hora 
de reguar. 

 

 

Nivelamento 
do pó-de-
brita ou da 
camada de 
Areia 

Passe uma 
régua metálica 
nivelada sobre 
os dois tubos, 
fazendo assim 
um perfeito 
nivelamento do 
pó-de-brita. 
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Removendo 
os Tubos 
Guias 

Remova os 
tubos da área 
reguada. 

 

 

Preencha o 
restante 

Não esqueça 
de preencher 
as aberturas 
deixadas pelo 
tubo, para que 
o paver não 
vire neste trilho, 
depois de 
assentado.  

 

 

Colocação 

A colocação 
deverá seguir o 
detalhe 
especificado 
em projeto. Ver 
desenhos, bem 
como o modo 
final de 
acabamento 
previsto.  
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Modo de 
Assentament
o 

Começa-se 
então o 
assentamento 
das peças. 
Como no caso 
ilustrado temos 
um passeio 
com menos de 
3 metros de 
largura, é 
possível tirar o 
esquadro entre 
as paredes e o 
meio-fio e 
colocar o meio-
fio 
perfeitamente 
paralelo à 
parede 
existente. Por 
se tratar de 
uma área 
pequena, um 
assentador com 
experiência 
consegue 
alinhar o paver 
perfeitamente 
apenas 
utilizando como 
referência a 
linha da parede 
e a linha do 
meio-fio. Para 
áreas maiores, 
é 
imprescindível 
o uso de linhas 
a cada 2 
metros, tanto 
no sentido 
transversal 
quanto 
longitudinal do 
paver para que 
não se perca o 
alinhamento 
das peças.  
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Cuidado com 
as fugas 

Não deixe uma 
fuga maior do 
que 2mm entre 
as peças, salvo 
sob 
recomendação 
do responsável 
técnico. Para 
um melhor 
acabamento, 
faça nas 
bordas uma 
“fiada morta”, 
deixando ao 
longo do meio-
fio e dos 
demais 
confinamentos, 
uma borda com 
peças inteiras e 
deixe para 
fazer os 
recortes 
internamente a 
essa borda, e 
não ao longo 
do meio-fio.  

 

 

Continue 
assentando 
mas atenção 

Continue o 
assentamento 
conforme a 
paginação 
desejada. No 
caso ilustrado, 
não será 
necessário um 
recorte ao 
longo de uma 
das bordas mas 
caso isso fosse 
necessário, 
conforme dito 
na dica do item 
10, faríamos 
esse recorte 
nas pedras 
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vermelhas, 
onde ocorre a 
paginação 
escolhida e 
deixaríamos a 
borda em cinza 
natural, com 
peças inteiras, 
para dar um 
melhor 
acabamento. 

 

 

Serra de 
policorte 

Faça os 
recortes 
necessários 
com a serra 
policorte. 
Finalizado o 
expediente e 
não concluída 
toda a área a 
ser assentada, 
faça um 
confinamento 
provisório para 
que haja um 
bom 
travamento da 
região onde 
está pronto o 
calçamento do 
paver e passe 
a placa 
vibratória duas 
vezes por todo 
o pavimento. 
Esta etapa é 
muito 
importante para 
que haja um 
preenchimento 
correto das 
fugas. É a 
etapa onde o 
preenchimento 
é feito de baixo 
para cima (do 
pó-de-brita ou 
areia de 
assentamento). 
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Fugas bem 
preenchidas 

No detalhe, 
retiramos uma 
pedra para que 
seja observado 
como houve um 
bom 
preenchimento 
das fugas, de 
baixo para 
cima, após 
passada a 
placa vibratória 
no pavimento.  

 

 

Rejuntament
o ou 
Selamento 

Somente em 
seguida, é feito 
o rejuntamento 
ou selamento 
de juntas do 
pavimento com 
areia. Passe 
bem o 
vassourão para 
garantir que 
todos os vazios 
ficaram 
completamente 
cheios. 
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Placa 
vibratória 

Se necessário 
e para garantir 
uma perfeito 
rejuntamento e 
selamento da 
superfície, 
passe 
novamente a 
placa vibratória 
por duas vezes, 
nesta etapa, 
para garantir 
que a areia 
preencha 
totalmente as 
fugas entre as 
peças de cima 
para baixo.  

 

 

Limpeza 
Grossa 

Varra o 
restante da 
areia e pó-de-
brita que se 
excederam 
após a 
passagem da 
placa vibratória. 

Não lave o 
pavimento por 
pelo menos 
sete dias, pois 
o selamento 
das juntas vai 
se 
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estabilizando 
com as 
intempéries, 
circulação de 
pessoas, etc.  

 

 

Limpeza 
Final -  
Aspecto Final 
quando 
Pronto 

Lave o piso e 
aguarde a 
secagem.  

 

Fonte: Maski – Revestimento de Pisos – Bricka Pisos Pré-moldados 

5.3 Podotátil Cimentício: Direcional e Alerta 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

As placas cimentícias alerta e direcional - podotátil - serão de procedência conhecida e idônea, 
textura homogênea, compactas, suficientemente resistentes para o fim a que se destinam. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões 
perfeitamente regulares. 

Piso Podotátil "Alerta" ou "Direcional", conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, 
em placas cimentícias de 40x40cm, espessura de 30mm, absorção máx. de água de 6%. 

Modelo de Referência:  Tecnogran, Linha Podotátil, em conformidade com as normas NBR 9778 e 
NBR 9050; ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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Pisos cimentícios: direcional – alerta – ref. 
Tecnogran 

Deverão também estar de acordo com os Itens 5.14.1 e 5.14.2, da NBR 9050 – Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

O armazenamento e o transporte das placas cimentícias serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas 
e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. 

5.4 Blocos de Concreto Intertravados – Tipo Paver para 
Via de Veículos 

 

Piso Tipo Blocos de Concreto Intertravado, 
em placas com dimensões 100x200x60 mm, 
50 pçs por m², peso da peça 2,9Kg, 
resistência 35MPa. 

Modelo de Referência: Modelo Holandes 
Cód.PR-100620-A, de fabricação 
Blockstock, Conforme indicação do Projeto 
Arquitetônico e Detalhamentos,ou 
equivalente técnico ou superior, desde de 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

5.5 Contrapiso para Pisos Internos 

Execução Do Contrapiso 

Após a preparação, limpeza e picotamento, a estrutura de apoio será lavada com água até à 
saturação. Em seguida, uma vez definidas as cotas de nível do piso acabado, serão preparadas as 
“guias” com a mesma argamassa que será usada para a regularização.  
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A argamassa, constituída de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo 
projeto e FISCALIZAÇÃO, será lançada sobre a laje ou lastro, sarrafeada e desempenada com 
ferramenta adequada.  

A massa deverá se apresentar úmida, não pastosa, devendo ser estendida uniformemente sem 
deixar vazios. Na periferia do local, no máximo a 2 cm das paredes, serão chumbadas ripas, cuja 
superfície superior deverá coincidir perfeitamente com a superfície da base. 

Será vedado o trânsito sobre a base pronta até seu completo endurecimento, no mínimo durante três 
dias. 

O ambiente será ventilado, protegendo-se a superfície dos raios solares. O nível superior da base 
ficará abaixo do nível dos demais pisos acabados, de acordo com o tipo de piso interno utilizado. 

Características Do Contrapiso Acabado  

Para assentamento dos pisos internos o contrapiso deve estar: 

- Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltrações do 
subsolo quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidráulicos; 

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos; 

- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de 
curagem; 

- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa 
de preparação. 

Analisando O Contrapiso 

A CONTRATADA deverá verificar se o contrapiso apresenta irregularidades, por meio dos seguintes 
procedimento: 

- Com a utilização de uma régua, fazer a medição de parede a parede em tiras de 1,5 metro; 

- Se apresentar saliências superiores a 3mm, as mesmas devem ser removidas; 

- Se apresentar depressões superiores a 3mm devem ser corrigidas com argamassa de secagem 
rápida; 

- Aguardar a cura total do contrapiso para iniciar a instalação do piso. 

Teste De Verif icação De Umidade Ascendente  

É obrigatório que a CONTRATADA realize um teste para garantir que o contrapiso e a camada de 
regularização não apresentam sinais de umidade ascendente, antes do início da aplicação dos pisos 
internos, o qual deverá ser acompanhado pela FISCALIZAÇÃO.  

Coloca-se sobre a base uma resina plástica, sem adesivo. Existindo umidade, quatro horas depois, 
ao retirar-se a placa, será notada uma mancha escura no local em que ela esteve colada.  

Não iniciar a colocação de quaisquer pisos internos antes de comprovado o contrapiso encontra-se 
completamente seco. 
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5.5.1. Rodapés 

O Projeto Arquitetônico indicará o tipo de rodapé a ser utilizado em cada ambiente. De modo geral, as 
obras da UFPR seguem o seguinte padrão: 

-Nas áreas de circulação, administrativas, salas de aula, laboratórios, e demais ambientes onde for 
aplicado piso vinílico em placas, emborrachado em placas, ou piso de madeira maciça, e a alvenaria 
tiver acabamento em pintura, deverá ser utilizado rodapé em madeira itaúba ou equivalente técnico 
ou superior, desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO, com altura de 7 cm; 

-Nas áreas de depósitos e demais ambientes de serviços onde for aplicado piso cerâmico e a 
alvenaria tiver acabamento em pintura também deverá ser utilizado rodapé em madeira itaúba ou 
equivalente técnico ou superior, desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO, com altura de 7 
cm; 

-Nos ambientes onde forem instalados carpetes deverá ser utilizado o padrão de rodapé indicado no 
Projeto Arquitetônico, caso este não esteja especificado em projeto será utilizado rodapé em madeira 
itaúba ou equivalente técnico ou superior, desde de que com autorização da FSICALIZAÇÃO, com 
altura de 7 cm; 

-Nos ambientes onde forem instalados pisos de granito ou granitina (em placas ou moldado in loco), 
deverá ser aplicado rodapé de padrão igual ao piso, com altura de 7cm e acabamento superior 
boleado (180º); 

-As áreas de sanitários, vestiários, cozinhas, laboratórios, entre outros ambientes que utilizarem piso 
cerâmico e revestimento das paredes cerâmico, ou nas áreas externas, onde for aplicado piso 
cimentício em placas ou blocos intertravados, não será necessária a utilização de rodapé. 

5.5.2. Soleiras 

Deverão ser instaladas soleiras em granito, com largura da alvenaria e comprimento igual ao acesso, 
acabamento polido e friso antiderrapante, nas portas das entradas principais (externas), e demais 
espaços indicados no Projeto Arquitetônico. 

5.6 Piso Tipo Granitina (Pré Fabricado) 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Piso Tipo Granitina – Pré Fabricado, conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, 
em placas de 40x40cm, espessura de 16mm a 30mm, permeabilidade de 6%. 

Modelo de Referência: Linha Reggia de fabricação Tecnogran, em conformidade com as normas 
NBR 9778 e NBR 9050; ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

*Nos ambientes onde for adotado o piso tipo granitina pré-fabricada os rodapés deverão ser do 
mesmo material do piso, seguindo uma altura de 7cm. 

*Para aplicação do piso tipo granitina pré-fabricada em rampas, o acabamento da superfície deverá 
ser antiderrapante. 

Execução 
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Os pisos Tecnogran são entregues paletizados ou em caixas. Deve-se evitar o excesso de manuseio, 
evitando assim a quebra de quinas e bordas. Somente desembalar as placas no momento e local de 
aplicação. 

 

Preparo da base: 1 – A base ou contrapiso deve ser dimensionada para os esforços a qual será 
submetida; 2 - O acabamento da base deve ser rústico para melhor aderência da argamassa de 
assentamento; 3 - A base ou contrapiso deve estar bem nivelada e livre de partículas soltas, para isso 
deve-se lavar e proceder a remoção das partículas ou borras soltas. 

Preparo da argamassa: 1 – Separar cimento e areia lavada na proporção de uma parte de cimento 
para três partes de areia (em quilos); 2 – Sem adicionar água, efetua-se a mistura dos dois materiais 
até homogeneização total da mistura. 

 

Colocação de taliscas e mestras: 1 – Utilizando-se da argamassa já misturada efetuar o 
assentamento de taliscas de madeira para direcionar o nivelamento do piso; 2 – As taliscas deverão 
ser niveladas por aparelho topográfico ou mangueiras de nível; 3 – Após a fixação das taliscas, 
esticar duas linhas (no sentido do alinhamento) separadas uma da outra pela distância da largura da 
placa (40cm), para servir de mestra, tanto no nivelamento quanto no alinhamento, no momento do 
assentamento; 4 – Ao colocar as linhas mestras, a geometria do esquadro do local da colocação deve 
ser observada.  

Aplicação da argamassa: 1 – Saturar a base ou contrapiso com água; 2 – Sem adicionar água, 
espalhar a argamassa entre as linhas mestras; 3 – Polvilhar cimento sobre a argamassa já 
espalhada; 4 – Com o uso de um regador de jardim, umedecer a argamassa para início do 
assentamento. 

Início do assentamento: 1 – Com o auxílio de um martelo de borracha iniciar o assentamento das 
placas observando o alinhamento e nivelamento das placas; 2 – No assentamento deve ser 
preservado junta de 3 a 4mm de abertura entre as placas; 3 – Após o assentamento da fiada mestra, 
dar continuidade no assentamento das outras faixas, seguindo sempre o alinhamento e nivelamento 
necessários; 4 – Para melhor assentamento, fazer mestras em forma de “U” e posteriormente 
preencher com ajuda de linhas nas juntas paralelas. 
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Rejuntamento: 1 – Após, no mínimo, 24 horas do assentamento dá-se início ao rejuntamento; 2 – A 
superfície deve estar limpa e totalmente SECA; 3 – O Rejunte Especial Tecnogran deve ser misturado 
em recipiente limpo e somente após a homogeneização do mesmo, deve ser aplicado; 4 – O 
rejuntamento deve ser aplicado em diversas etapas sucessivas, de forma bem lenta para total 
preenchimento dos vazios.  

 

Precauções: NUNCA utilize vassouras para o espalhamento do rejunte. O excesso de água na 
mistura ou na superfície a ser rejuntada pode provocar “esfarelamento” do rejunte e comprometer a 
qualidade final do assentamento do piso. Após a adição de água, utilizar o rejunte em no máximo 40 
minutos. 

Polimento: 1 – Após 48 horas do rejuntamento, dá-se início ao primeiro polimento para desbaste e 
pré-acabamento dos pisos; 2 – Encerrado os primeiros polimentos, inicia-se a execução do estuque 
sobre o piso, que consiste em uma pequena camada de nata de cimento, da cor do piso assentado, 
espalhada sobre o mesmo com utilização de espátulas ou rodo de borracha; 3 – Uma vez liberada a 
área para acabamento final (prazo mínimo de 48 horas do estuque) pode ser iniciado o polimento 
final. 

Estucamento: O  Rejunte Especial Tecnogran também pode ser utilizado para estucamento dos pisos. 
Os procedimentos de preparo e os cuidados são os mesmos. O estuque somente deve ser polido 
após no mínimo 120 horas da aplicação. 

O polimento é feito por uma máquina Politriz, espécie de enceradeira com lixas de granulometria que 
variam entre n° 36 a 800. São necessárias várias fazes de polimento e com lixas de diferentes 
granulometrias para uma melhor qualidade do piso. Os cantos são polidos com outra máquina.  

Com o protetor de pedra: o protetor de pedra não forma uma película como a cera, mas sim reage 
com a placa e passa a fazer parte dela. A manutenção é mais simples e a reaplicação de camada 
pode ser feita a cada um ano, entretanto, seu custo inicial é maior e é necessário polir o piso com 
lixas mais finas. Fabricante do Protetor de pedra: Becker ou equivalente técnico ou supeiror, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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Enceramento: 1 – Após o polimento final, deve-se dar início ao enceramento; 2 – Durante o período 
de secagem manter o piso isento de meios líquidos que possam provocar manchas, assim como 
madeiras, peças enferrujadas, etc.; 3 – Primeiramente deve-se lavar o piso com detergente neutro 
para que todas as impurezas sejam retiradas. Uma boa maneira de se verificar a limpeza do piso é 
esfregar um papel branco em sua superfície; 4 – Após a lavagem e o enxágue, com o auxílio de um 
pano bem limpo ou mop aplicador de cera, inicia-se a aplicação de cera 100% acrílica em no mínimo 
4 camadas, entre cada camada deve-se aguardar 40 minutos no mínimo para secagem. 5 – Podem 
ser utilizadas outras ceras desde que sejam 100% acrílicas e isentas de carnaúba ou extratos 
vegetais. Ex: Becker, Johnson, Sigma, Spartan, etc. 

Manutenção (áreas internas): 1 – Após o início do tráfego sobre o piso ao notar perda de brilho 
deve-se lavar bem e aplicar uma camada de cera; 2 – Para limpeza diária deve-se utilizar somente 
pano seco, vassoura de pelo ou mop de pó. Em caso de queda de sujeiras úmidas, lavar o local 
isoladamente com sabão neutro e secar bem. 

Acabamento (áreas externas): No acabamento final será aplicada 3 demãos de impermeabilizante 
ou resina acrílica (dependendo do caso) para eliminação total da porosidade superficial do piso. 
Evitando-se assim, incrustação de sujeira. 

Limpeza (áreas externas): A limpeza deverá ser executada com jatos de água e detergentes neutros 
evitando o acúmulo de sujeira.  

5.7 Piso Tipo Granitina (Moldado In Loco) – Somente Para 
Reformas 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

GRANITINA – PISO MOLDADO IN LOCO 

Os cacos de granito de pequenas dimensões, em média 4 mm, de formas irregulares, serão 
armazenados em local coberto, já separados em função da cor. As juntas de dilatação poderão ser 
metálicas ou plásticas.  

A escolha do material das juntas, bem como a coloração e o tipo de granito utilizado, estarão em 
conformidade com as especificações de Projeto Arquitetônico – Executivo e Detalhamento. Em todos 
os casos, a CONTRATADA deverá realizar uma área para amostra do piso com 1m2 e submeter à 
aprovação dos responsáveis técnicos do projeto e da FISCALIZAÇÃO. 

Execução 

Será executado o piso em granitina, na espessura total de 30 mm sendo os 8 mm finais em 
argamassa de cimento natural cor branco e pedaços de mármore ou granito nas cores e proporções 
conforme projeto detalhes. 

Os trabalhos deverão ser realizados por firma especializada ou por técnicos no assunto, e constarão 
do seguinte: 

- Apicoamento e lavagem da laje de contrapiso. 

- Aplicação de chapisco com argamassa A-2 de cimento e areia lavada média, traço 1:2, espessura 
de 5 mm. 

- Aplicação das juntas de plástico na cor cinza ou preta, seção 15x4 mm, formando modulação 
conforme paginação detalhada no projeto arquitetônico pranchas MEAAD_28 e 29. 
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- Lançamento do contrapiso de regularização em argamassa A-3 de cimento e areia lavada traço A-3 
- 1:3 em volume e 18 litros de água por saco de cimento, espessura em torno de 17 mm. 

- Lançamento de argamassa de cimento natural e grana de mármore ou granito, proporções conforme 
projeto traço A-3 - 1:3 em peso. 

- Sarrafeamento da superfície acompanhando o filete. 

- Espalhamento de colchão de areia molhada e cura durante 4 dias. 

- Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª lixada), depois lixar com 
esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento final, aplicar pasta de cimento (estuque) 
para o fechamento dos poros.  

Os rodapés serão executados também em granitina com 10 cm de altura e 1,5 cm de espessura, 
conforme detalhamento. 

- Proceder a impermeabilização com aplicação de base seladora semi-permanente Jonsyl Technique 
brilho claro, ou outra indicada pela Johnson em duas aplicações e sobre este aplica-se o 
impermeabilizante auto-brilhante com brilho de molhado Reflet em duas demãos, todos da marca 
Jonhson, a ser executada por firma especializada no ramo e de acordo com as recomendações do 
fabricante . Poderão ser utilizados ainda produtos equivalentes de primeira linha da Start Química, 
como seladores, cêras acrílicas, etc. 

Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. 

5.7.1. Contrapiso para Pisos Internos 

Como primeira operação, deverá ser preparada a base de apoio para a argamassa do piso, 
constituída por um cimentado a ser executado sobre lajes ou lastro de concreto, no caso de 
pavimento térreo. A argamassa do cimentado, constituída por cimento e areia no traço especificado 
pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO, será lançada entre as guias, preparadas previamente e já 
endurecidas, formando uma superfície áspera e sarrafeada. 

A espessura deste cimentado obedecerá às indicações dos desenhos e especificações de projeto. 
Desde esta fase serão acompanhados os caimentos eventualmente previstos, juntas, ralos, soleiras e 
outros. Sobre esta base serão chumbadas as tiras metálicas ou plásticas que atuarão como juntas de 
dilatação, formando figuras com as dimensões indicadas no projeto. Antes do lançamento da pasta 
de granitina, deverá ser realizada uma boa limpeza da superfície da camada interiormente executada, 
mediante varredura e umedecimento. 

Em seguida, será lançada a pasta constituída de uma argamassa de cimento comum e cimento 
branco, água e os elementos da pedra ou mármore e, eventualmente, corantes, de conformidade com 
as especificações de projeto. Deverão ser tomados cuidados especiais na preparação da argamassa, 
com a observância rigorosa da dosagem especificada, a fim de obter panos de piso homogêneos, de 
mesma cor e textura. 

A pasta deverá ser lançada nos painéis formados pelas juntas, será espalhada com o auxílio de 
réguas bem retas e sobre elas apoiadas e será alisada com desempenadeira e colher de pedreiro, na 
espessura entre 8 mm e 10 mm. 

Após 48 horas do término do lançamento, poderá ser iniciado o primeiro polimento com máquina a 
disco com esmeril, que também fornecerá a água necessária à operação de abrasão. Após o primeiro 
polimento e lavagem do piso, serão verificados e corrigidos, com massa de “estucamento”, os 
defeitos de superfície, constituídos por falhas no granitina ou por zonas mais baixas, com referência 
ao nível geral do piso. 
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo a 
verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates. 

5.7.2. Acabamento 

Após a secagem da massa de “estucamento”, não antes de 48 horas após a execução, será realizado 
outro polimento, através de esmeril mais fino. Ao final do polimento, após outra lavagem, será 
aplicada sobre o piso seco uma demão de óleo de linhaça para proteção por um prazo curto, se o 
piso for recebido bastante tempo após a conclusão. Se houver trânsito sobre o piso, a superfície 
deverá ser protegida com sacos de estopa e gesso em pasta. Esta proteção será retirada por ocasião 
da limpeza final. O rodapé deverá ser preparado em tiras já polidas e será aplicado nas paredes com 
argamassa de cimento e areia, de conformidade com os desenhos e especificações de projeto. 

5.8 Piso Cerâmico 

Modelo de Referência: Piso Porcelanato Esmaltado antiderrapante tipo PEI 5, dimensão 45x45cm  
Linha Essencial da Portobello, cor cinza ref.98371 – Bold STR, a ser colocado com argamassa 
ceramicola PF ACII da Rejuntabrás e com rejunte, antimofo junta larga da Rejuntabrás  cor grafite de 
5mm. (não existe mais esta referencia) 

O piso cerâmico deve ter coeficiente de atrito entre 0,4 e 0,7. 

5.9 Placas Vinílicas 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Piso Vinílico Paviflex – Dimensões: 300x300mm, e=2mm, peso médio de 4,36kg/m². Possui 
resistência a agentes químicos conforme NBR7374; Classe A quanto a propagação superficial de 
chama conforme NBR9442; Estabilidade da cor (esc. De cinza) ≥ 4 conforme NBR7374; Resistividade 
elétrica superficial ASTM D 257 de 1,65x10¹³Ω; Classificação de uso (EN685) igual a 23, 33 e 41.  

*Nos ambientes onde for adotado o piso vinílico os rodapés deverão ser em madeira itaúba com 
altura de 7,00cm. 

Modelos de Referência:  

   

Ref Linha Thru – Cor Prata/ 
Tonalidade Branca 

Ref Linha Thru- Cor Âmbar/ 
Tonalidade Rosa 

Ref linha Chroma Concept – 
612 Cor Khaki 

Execução 
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Segurança no trabalho:  Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-
se utilizar EPIs - equipamento de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, 
botas de borracha e capacete, quando necessário. 

O contrapiso deve estar: 

-Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de 
vazamentos hidráulicos; 

-Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos; 

-Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de 
curagem; 

-Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa 
de preparação; 

-Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob 
teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio). 

O contrapiso pode ser: Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre 
impermeabilizado, regularizado e nivelado. 

Contrapisos inadequados: 

-Cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base; 

-Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores 
que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base. 

Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2,0cm 
de espessura. 

Massa de preparação: É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e 
cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou 
três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou 
pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra 
esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo 
médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as 
condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se 
aguardar pelo menos 12 horas. 

Climatização: Antes da aplicação, as caixas do PAVIFLEX® e o adesivo devem ser climatizados 24 
horas antes do local de aplicação, a uma temperatura ambiente mínima de 15°C que deve ser 
mantida durante 24 horas após a instalação. 

Adesivos: O FADECRIL® e o GLOBALFIX® são os adesivos usados para colagem do PAVIFLEX®. 
O rendimento médio é de 250gr/m². 
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NOTAS: 

-Antes de iniciar a instalação, verifique o número do lote constante na caixa do PAVIFLEX®. 

-Se os números dos lotes forem diferentes, não instale o piso e informe nosso departamento técnico. 

-Não utilizar excesso de água na limpeza do PAVIFLEX®, apenas um pano úmido ou mop-água; 

-Proteger os pés dos móveis com deslizadores metálicos, plásticos (poliuretano) ou protetores de 
borracha preta; 

-Na movimentação de móveis pesados, deslizá-los sobre um pano grosso para evitar riscos e marcas; 

-Utilizar móveis com rodízios de poliuretano; 

-As placas de PAVIFLEX® podem ser facilmente substituídas. Guarde sempre algumas placas para 
substituição; 

-Não deixar pontas de cigarro e produtos com alta temperatura sobre o piso, embora o PAVIFLEX® 
não propague chamas, eles causarão marcas que só poderão ser removidas parcialmente; 

-Colocar sempre um capacho nas entradas externas dos ambientes; 

IMPORTANTE: 

-Nunca utilizar produtos à base de derivados de petróleo (querosene, gasolina, entre outros) na 
limpeza ou para encerar o PAVIFLEX®; 

-Saltos finos podem provocar marcas no PAVIFLEX®; 

-Seguir sempre as instruções do manual de instalação. 

GARANTIA: 

A Tarkett Fademac garante o PAVIFLEX® contra defeitos de fabricação por 10, 7 e 3 anos a partir da 
data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da 
Tarkett Fademac, em ambientes cobertos e fechados, para áreas de tráfego conforme segue: tráfego 
leve - 1,6mm; tráfego intenso - 2,0 e 3,2mm 

5.10 Réguas vinílicas 

Características Técnicas e Especif icações do Material  
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Piso vinílico em réguas, Ref. Piso Vinílico Ruffino linha Nobile em réguas encaixe clicado, 
capa de uso de PVC: 0,3 mm, tipo comercial de médio tráfego, régua 122 cm x 22,9 cm, espessura 
total 4,2 mm e peso (m²) 8,01 kg/m², Classe A quanto a propagação superficial de chama conforme 
NBR9442, classificação de uso (EN685) 23 e 31. 

Modelos de Referência: 

 

 

Execução 

Segue execução conforme piso placas vinílicas. 

 

5.11 Podotátil Emborrachado: Direcional e Alerta 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

As placas de borracha serão de procedência conhecida e idônea, com as dimensões e demais 
características previstas nas especificações de projeto. Serão homogêneas, sem porosidade ou 
rebarbas, sem defeitos de moldagem, de cor e dimensões uniformes, sem rachaduras e fissuras, 
devendo apresentar, no verso, sulcos chanfrados para fixação em perfeito estado. Deverão estar de 
acordo com os Itens 5.14.1 e 5.14.2, da NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos (Ver Figura Abaixo).  

Piso Podotátil "Alerta" ou "Direcional", conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, 
em Borracha Pastilhada 30x30cm, espessura 3,5mm, na cor preta, de sobrepor sobre piso metálico 
ou piso em granitina, resistente às intempéries, em conformidade com a NBR 9442, com propagação 
superficial de chama Tipo Classe A. 

Modelo de Referência: Piso Pastilhado de fabricação Plurigoma, ou equivalente técnico ou superior, 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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Deverão também estar de acordo com os Itens 5.14.1 e 5.14.2, da NBR 9050 – Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Ver Figura a Seguir).  

  

Podotátil Alerta Podotátil Direcional 

Deverão estar embaladas em caixas, com indicação do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local 
seco e ventilado, já separadas por área de aplicação, de modo a evitar quaisquer danos e condições 
prejudiciais. 

5.12 Grelha 

Grelha quadriculada em ferro fundido, dimensões 200x200mm, atendendendo às solicitações da 
norma ABNT NBR 10160. As grelhas devem possuir requadro em ferro fundido, evitando corrosão e 
podendo parafusar as grelhas no quadro, evitando roubo e batimento das grelhas. 

Modelo de Referência: grelha quadriculada 200x200mm, altura 2cm, resitência de 12500kg, ferro 
nodular classe 125, de fabricação Fuminas ou equivalente técnico ou superior, desde de que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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6 REVESTIMENTOS 

Considerações Gerais  

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-321/79 - 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas materiais, preparo, aplicação e manutenção 
(NBR-7200). 

Os revestimentos apresentarão parâmentos perfeitamente desempenados e aprumados. 

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular, para que essas 
possam ser aplicadas em espessura uniforme. 

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As 
eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem 
a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as 
eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

Os revestimentos de argamassa, salvo indicação em contrário, serão constituídos, no mínimo, por 
duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço, aplicado sobre a superfície a revestir e 
o reboco, aplicado sobre o emboço. 

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera. 

À guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será aplicada, sobre 
a superfície a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o chapisco. 

As superfícies de paredes e tetos serão limpas com a vassoura e abundantemente molhadas antes 
da aplicação do chapisco. 

Considerar-se-á insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com o auxílio de vasilhames. A 
operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato d'água. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser 
removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) 
deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). 

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboço terá maior resistência que a do 
reboco. Esta diminuição de resistência não deve ser interrompida, como seria o caso, por exemplo, 
de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa. 

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicadas à mão ou à máquina, 
deverão ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas. 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente 
firme. A superfície do emboço deverá ser áspera o suficiente para receber o reboco. A aderência das 
camadas sucessivas do revestimento deverá ser garantida pela escarificação da camada anterior 
antes do seu endurecimento. Para isso empregar-se-á, por exemplo, uma folha de serra ou tábua de 
pregos, que deve ser manejada em linhas onduladas horizontais. 

A aplicação de cada nova camada exigirá a umidificação da anterior. 

Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma argamassa do emboço a 
ser executado. 
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Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos, visto que a 
secagem rápida prejudicará a cura. 

Os emboços e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão 
executados com argamassa A.3 (traço 1.3 de cimento e areia), com adição de aditivo 
impermeabilizante adequado, até as alturas. 

As arestas ou cantos vivos serão guarnecidos com cantoneiras de alumínio ou tecido, devidamente 
assentados e fixados. 

6.1 Revestimento da Alvenaria 

Materiais 

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia, cal, água e 
outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.   

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2m de altura. A 
areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de 
uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a 
preservá-la das variações climáticas.  

Poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido. Caso seja utilizada argamassa feita in loco o 
traço da mesma deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

6.1.1. Chapisco 

O chapisco comum, camada irregular, será executado com argamassa A.3 (traço 1:3 de cimento e 
areia), empregando se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na 
peneira de 2,4 mm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxilio de vasilhames. A 
operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de 
mangueira. 

6.1.2. Emboço (Massa Grossa) 

Preparo Do Substrato 

Os emboços só serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos. 

O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que 
por ele devem passar. 

Antes da aplicação do emboço, a superfície será borrifada com água. 

Características Técnicas 

Os emboços serão executados com argamassa pré-fabricada. Na impossibilidade, o CONTRATANTE 
admitirá as argamassas descritas nos itens a seguir. 
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Para superfícies internas poderá ser utilizada argamassa A.16 (traço 1:2:7 de cimento e areia fina 
peneirada), ou a A.26 (traço 1:2:9 de cimento e areia), com emprego de areia média, entendendo-se 
como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm. 

Para superfícies externas poderá ser utilizada argamassa A.15 (traço 1:2:5 de cimento e areia fina 
peneirada), a A.26 (traço 1:2:9 de cimento e areia) ou a A.6 (traço 1:6 de cimento e areia). 

A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação de 5 mm de 
reboco o revestimento da argamassa não ultrapasse 25 mm. 

Assentamento 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero 
ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o 
emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, 
arranhando a superfície do emboço. 

6.1.3. Reboco (Massa Fina) 

Preparo do Substrato  

O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis serão 
removidas. 

As eflorescências sobre o emboço são prejudiciais ao acabamento, desde que decorrentes de sais 
solúveis em água, principalmente sulfatos, cloretos e nitratos. A alternância entre cristalização e 
solvibilidade impediria a aderência, motivo pelo qual a remoção desses sais, por escovamento, é 
indispensável. 

Os rebocos somente serão executados depois da colocação de peitoris e marcos, e antes da 
colocação de alisares e rodapés. 

A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será borrifada com água. 

Características Técnicas 

As paredes destinadas a servirem de substrato para laminado fenólico melamínico, para placa de 
cortiça e para pintura de base de epóxi e de poliuretano, receberão reboco pré-fabricado do tipo 
definido na E ARG.10, ou argamassa usual isenta de cal na sua composição. 

A espessura do reboco não deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o 
revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm. 

Assentamento 

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa, especialmente no caso de 
material colorido, e bem vedada. A evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e 
hidrofugantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. 

O lançamento de reboco hidrófugo na masseira será objeto de cuidados especiais, no sentido de 
evitar-se a precipitação do hidrofugante. Como esse componente do reboco apresenta dificuldade em 
misturar-se com a água, o amassamento será enérgico, de forma que haja homogeneização perfeita 
no produto final. 

Na aplicação dos rebocos hidrófugos será evitado o aparecimento de fissuras que venham a permitir 
que as águas pluviais atinjam os emboços. 
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já 
o tenha sido, será interrompida. 

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma 
jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 

6.2 Cerâmica 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de 
projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente classificados no 
canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças 
que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão 
armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica. 

Modelo de Referência: Revestimentos cerâmicos 1°linha dimensão 10x10cm telada e 20x20cm de 
fabricação Strufaldi, fixados com argamassa ACIII  ceramicola PF da Rejuntabrás com rejunte de 
4mm antimofo juntafina  ABCCO da Rejuntabrás. 

 

 

Instalações Sanitárias 

Revestimento cerâmico acetinado tipo extra de 1ª linha, dimensão 20x20cm na cor gelo. 

Modelo de Referência: Cód:4196 de fabricação Strufaldi ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Detalhes de pastilhas de fabricação Strufaldi dimensão 10x10cm em: 

I.S.M. - Cor Royal Blue ref.1150 – PEI 3 

 

I.S.F. - Cor Rojo ref.3000 - PEI 2 
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I.S.-PcD. - Cor Catano claro ref.1190 

 

Nos ambientes onde tiver azulejo 20x20cm, colocação até a laje. Rejunte  4mm junta fina  ABCCOda 
Rejuntabrás cor cinza claro. 

Cantoneira 

Revestimento cerâmico tipo cantoneira externa (a serem instaladas em laboratórios).Dimensões: 
100x30x10 mm, na cor branca. Instalar conforme o detalhamento. 

Obs.: As peças deverão vir cortadas de fábrica. 

Modelo de Referência: ref. 060/2610 de fabricação Aurora ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

6.2.1. Especificações dos Tipos de Rejuntamentos 

As cores do rejuntamento do azulejo deverão ser similares à cor do revestimento, assim, será 
adotada a cor branca, cinza claro e grafite escuro de acordo com o revestimento utilizado na obra, 
verificar indicação do Projeto Arquitetônico – Executivo ou Detalhamento. 

Modelo de Referência: Rejuntamento 4mm junta fina de fabricação ABCCO - Rejuntabrás,  em 
conformidade com a indicação do fabricante dos pisos cerâmicos dependendo  do ambiente e tipo de 
uso, ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Cores Rejunte: 

  

Cor Grafite Escuro Cor Cinza Claro 

As espessuras das juntas serão obtidas com o emprego do revestimento cerâmico telado, Ref, 
Strufaldi, que deixa as espessuras todas uniformes, conforme projetado pelo fabricante.  

O rejuntamento deve ser aplicado com desempenadeira de borracha no sentido diagonal às juntas.  

A limpeza deve ser iniciada de 15 a 30 minutos após a aplicação, utilizando uma esponja úmida e 
realizando movimentos circulares. A limpeza será finalizada com um pano seco e macio. Para a 
limpeza da cerâmica utilizar uma esponja com água limpa. 

Execução do revestimento 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

68 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas 
posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos 
das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem 
lisos e sem irregularidades. 

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou 
elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento 

proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos. 

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de 
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades 
perceptíveis. 

Antes do assentamento dos azulejos, serão verificados os pontos das instalações elétricas e 
hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e 
teto, especialmente na concordância dos azulejos com o teto. 

Os azulejos deverão permanecer imersos em água limpa durante 24 horas, antes do assentamento. 
As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente molhadas 

com mangueira, no momento do assentamento dos azulejos.  

Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de água, contida em pequenos 
recipientes, conforme prática usual. 

Para assentamento dos azulejos das obras da UFPR será utilizada argamassa colante industrializada 
AC-2, em conformidade com as normas da ABNT - tendo em vista a plasticidade adequada,  

Modelo de Referência: Cimentcola Quartzolit - Weber, ou equivalente técnico ou superior, desde que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO.   

As juntas terão espessura constante, sendo as mesmas já delimitadas pela própria tela presente no 
material cerâmico (Ref. Strufaldi, Linha Econômica, PEI 4, CÓD. 1090, cor Gelo, Telado). Onde as 
paredes formarem cantos vivos, estes serão protegidos por cantoneiras de alumínio, seguindo as 
indicações do Projeto Arquitetônico – Detalhamento. O rejuntamento será feito conforme indicação do 
Item 10.3.2 - Especificações dos Tipos de Rejuntamentos. 

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. Ao final 
dos trabalhos, os azulejos serão limpos com auxílio de panos secos. 
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7 DIVISÓRIAS  

7.1 Divisórias em Granito para Sanitários e Vestiários 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Granito polido, espessura mínima de 20mm e altura de 1.90m. Acabamento polido. 

As pedras de granito a serem utilizadas deverão obedecer às especificações de projeto. As 
superfícies deverão ser polidas ou tratadas antes da aplicação ou assentamento. O armazenamento 
será feito em local seco e protegido, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e 
outras condições prejudiciais, colocando-se as placas de pé, apoiadas sobre ripas de madeira e 
encostadas em paredes. 

Execução 

Serão efetuados todos os recortes necessários, de modo que as placas apresentem na disposição 
indicada no projeto. As juntas serão de espessura uniforme, secas ou preenchidas com mastique 
adequado, de conformidade com o projeto. Ao final, as placas serão limpas com água e sabão neutro. 

7.2 Divisórias Leves - Divisórias Naval 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Composto de painéis, portas, perfis e peças para fixação, o sistema possibilita inúmeras combinações 
que se adaptam perfeitamente à necessidade de cada projeto. Além disso, permite vários tipos de 
modulação – em forma de X, L ou T, com passagem de fiação e colocação de painéis em várias 
situações. 
Os painéis e portas são fornecidos com o miolo MSO ("honey comb"), capaz de absorver impactos e 
distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias. 

Painéis modulares, dimensões 3,5 x 120,2 x 211,0 cm ou 3,5 x 120,2 x 273,0 cm. 

Modelo de Referência: Padrão Divilux 35 de fabricação Eucatex ou equivalente técnico ou superior, 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Revestimento:  

Os painéis e portas do sistema de divisórias Divilux podem ser revestidos com: 

-Formidur BP Plus: Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina 
melamínica de baixa pressão, o que confere ao produto ótima resistência superficial à abrasão e aos 
impactos e riscos. 

-Eucaplac UV: Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base 
d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza. 

Tipos de montantes: 
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7.1 Divisórias 
Leves - Divisórias Naval 

Características Técnicas e Especif icações do 
Material 

Composto de painéis, portas, perfis e peças para 
fixação, o sistema possibilita inúmeras combinações 
que se adaptam perfeitamente à necessidade de cada 
projeto. Além disso, permite vários tipos de modulação 
– em forma de X, L ou T, com passagem de fiação e 
colocação de painéis em várias situações. 
Os painéis e portas são fornecidos com o miolo MSO 
("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribuí-
los nos vários pontos que formam as colmeias. 

Painéis modulares, dimensões 3,5 x 120,2 x 211,0 cm 
ou 3,5 x 120,2 x 273,0 cm. 

Modelo de Referência: Padrão Divilux 35 de 
fabricação Eucatex ou equivalente técnico ou superior, 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Revestimento: 

Os painéis e portas do sistema de divisórias Divilux 
podem ser revestidos com: 

-Formidur BP Plus: Chapa dura de fibras de eucalipto 
prensada com acabamento em resina melamínica de 
baixa pressão, o que confere ao produto ótima 
resistência superficial à abrasão e aos impactos e 
riscos. 

-Eucaplac UV: Chapa dura de fibras de eucalipto 
prensada com acabamento em pintura à base d'água, 
com secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza. 

Tipos de montantes: 

 Figura 1-205 mm, com montantes 
NTR – Montante Simples; 

Figura 3-205 mm, com montantes 
NTR – Montante Simples; 
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 Figura 2-224 mm, com montantes 
N1AFA – Montante Duplo. 

Execução 

Módulo de painel cego: - Alinhar a guia na parede 
com o prumo; - Fixar as guias superior, inferior e lateral 
com bucha e parafuso; - Colocar os painéis dentro das 
guias; - Colocar a bandeira juntamente com a travessa, 
fechando o módulo de painel cego; - Colocar o 
montante para acomodar o próximo módulo. 

Módulo com vidro: - Colocar a baguete de vidro de 
perfil maior dentro da travessa e do montante, formando 
a moldura do vidro; - Encaixar o vidro dentro da 
moldura da janela e ao final acrescentar a baguete de 
vidro. 

Módulo com porta: Colocar os batentes encaixando-os 
dentro dos montantes (colocar primeiro o batente 
superior – horizontal;  depois os inferiores – verticais ); - 
A colocação da porta deve ser feita após a instalação 
da fechadura e das dobradiças, sem esquecer de 
requadrar a porta com os testeiros; - Furar os perfis 
(batentes) instalados nas divisórias e fixar com 
parafusos. 

7.2 Divisórias 
Leves – Dry-wall 

Painéis  

Fornecer e instalar divisórias do tipo “dry-wall”, protótipo 
Knauf ou Placo ou equivalente, com espessura 
acabada conforme indicado em projeto; estrutura em 
perfis de aço galvanizado, fechamento com painéis de 
gesso acartonado com 12,5mm de espessura nas 
dimensões de 1200 mm de largura e 2400 mm As 
chapas são fixadas na estrutura por meio de parafusos 
autoperfurantes e autoatarraxantes, todos os parafusos 
deverão ter proteção contra corrosão. todo o espaço 
interno entre os painéis deverá ser preenchido com lã 
de rocha de alta densidade, com espessura de 45 mm, 
a execução deverá primar pelo melhor acabamento que 
o sistema permite. 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

72 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

Tipos: Standard (ST) – Chapa Branca – para aplicação 
em área seca, com ou sem proteção acústica em lã de 
vidro espessura de 100 mm, conforme indicado no 
projeto de arquitetura.  

Modelo de Referência: 

Chapas para Drywall - de fabricação BPB Placo, ou 
Knauf, ou Lafarge Gypsum  

Fitas para juntas - de fabricação BPB Placo, ou Knauf, 
ou Lafarge Gypsum  

Massas para juntas – de fabricação BPB Placo, ou 
Knauf, ou Lafarge Gypsum, ou Stela Selamil; IGE  

Para execução dos serviços em drywall, utilizar todas 
as recomendações dos respectivos fabricantes e que 
estes sejam vinculados à Associação Brasileira dos 
Fabricantes de chapas para Drywall e que participam 
do PSQ - Programa Setorial de Qualidade do Drywall 
(PSQ-Drywall).  

As divisórias depois de instaladas receberão, no 
mínimo, duas camadas de emassamento acrílico, 
aplicados com espátula e/ou desempenadeira de aço, 
corrigindo relevos e imperfeições com lixa n° 240, até 
nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 
fabricante. 

Dos parafusos 

Resistência à corrosão: os parafusos utilizados para 
fixação dos componentes dos sistemas drywall devem 
possuir resistência à corrosão vermelha mínima de 48 
horas na câmara Salt-spray em teste de laboratório. 

Parafusos - BPB Placo ; Ciser ; Knauf ; Lafarge 
Gypsum  

O comprimento dos parafusos que fixam as chapas de 
gesso nos perfis metálicos (chapas de gesso/metal) é 
definido pela quantidade e espessura de chapas de 
gesso a serem fixadas: o parafuso deve fixar todas as 
camadas e ultrapassar o perfil metálico em pelo menos 
10 mm. 

O comprimento dos parafusos que fixam os perfis 
metálicos entre si (metal/metal) deve ultrapassar o 
último elemento metálico, no mínimo em três passos de 
rosca. 

Dos perfis  

São perfis fabricados industrialmente mediante um 
processo de conformação contínua a frio, por seqüência 
de rolos a partir de chapas de aço revestidas com zinco 
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pelo processo contínuo de zincagem por imersão a 
quente e devem seguir as seguintes especificações: 

Perfis de aço - Ananda ; Jorsil ; Knauf ; Kofar ; 
Multiperfil ; Roll-For  

* Espessura mínima= 0,5mm 

* Os perfis de aço para sistemas em Drywall devem 
obedecer a norma ABNT - NBR 15217:2005. * 
revestimento zincado: Z 275 g/m2, conforme NBR 
7008:2003. 

As chapas de aço revestidas com zinco para a 
fabricação dos perfis metálicos devem seguir as 
seguintes especificações:  

Espessura mínima: 0,5mm  

Designação do revestimento zincado: Z 275, conforme 
NBR 7008:2003 (massa mínima de revestimento de 
275g/m² – ensaio triplo – total nas duas faces)  

Os perfis devem ser mantidos preferencialmente 
amarrados e alinhados.  

Evitar balanços ou distorções que possam causar 
amassamento ou torções nos perfis.  

Perfis menores sempre apoiados sobre perfis maiores.  

* Os perfis empregados devem apresentar garantia de 
rastreabilidade, ou seja, devem apresentar impressos 
os seguintes dados, conforme norma ABNT – NBR 
15217:2005: empresa, tipo de perfil, espessura, 
galvanização, comprimento, data e hora de fabricação. 

Guia: perfil de aço no formato “U” utilizado 
horizontalmente na estruturação de paredes, forros e 
revestimentos em drywall. 

Montante: perfil de aço no formato “C” utilizado 
verticalmente na estruturação de paredes, forros e 
revestimentos em drywall 

Fixações.  

A fixação dos perfis metálicos nos elementos 
construtivos deverá ser feita em:  

Buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 
6 mm  

Rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm  

Fixações à base de ‘tiros’ com pistolas específicas para 
esta finalidade. 
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As fixações dos componentes dos sistemas drywall 
entre si se dividem basicamente em dois tipos: 

Fixação dos perfis metálicos entre si (metal/metal)  

Fixação das chapas de gesso sobre os perfis metálicos 
(chapa/metal)  

Nota: 

Deverão ser considerados como incluídos nestes 
serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios 
e/ou complementos necessários para a completa 
execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 
descritos nestas especificações, porém necessários 
para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e 
acabados em todos os seus detalhes. A CONTRATADA 
deverá conferir todas as medidas dos vãos das portas, 
antes da execução dos serviços.  

Considerações gerais.  

Os pontos principais a cuidar na execução são: prumo, 
alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos.  

O local de trabalho deve permanecer sempre limpo. 

Os tipos de fechamento em drywall, acústicos ou não, 
encontram indicados e definidos no projeto 
arquitetônico.  

As chapas de gesso devem ser produzidas de acordo 
com as seguintes Normas ABNT: NBR 14715:2001, 
NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001  

Massas.  

Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou 
massa corrida de pintura para a execução das juntas. 
As massas deverão ser utilizadas seguindo o quadro 
abaixo:  

Desenho Características  

Utilização 

Massa de rejunte em pó rápida (curto tempo de 
secagem entre Tratamento de juntas entre chapas em 
paredes, forros demãos). e revestimentos.  

Massa de rejunte em pó lenta  

Deve ser misturada com água para sua aplicação. 
(longo tempo de secagem entre demãos).  

Massa de rejunte pronta para uso.  
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Massa de colagem.  

Tratamento de juntas entre chapas em paredes, forros 
e revestimentos.  

Não há necessidade de ser misturada com água para 
sua aplicação.  

Para revestimento através da colagem das chapas em 
alvenarias e estruturas de concreto.  

Deve ser misturada com água para sua aplicação.  

Fitas.  

As fitas deverão ser usadas de acordo com o quadro 
abaixo: 

Nome e características Utilização 

Fita de papel microperfurado Tratamento de juntas entre chapas 

Fita papel microperfurado com reforço 
metálico 

Reforço de ângulos salientes 

Fita de isolamento (banda acústica) Isolamento dos perfis nos perímetros das 
paredes, forros e revestimentos. 

Observação: Não utilizar a fita telada para tratamento 
de juntas entre chapas de gesso. 

Acessórios.  

Para acessórios em aço zincado, os mesmos deverão 
ter, no mínimo, revestimento zincado Z 275, conforme 
NBR 7008:2003 (massa mínima de revestimento de 
275g/m² – ensaio triplo – total nas duas faces)  

Para os acessórios fabricados com outros materiais, os 
mesmos deverão ter uma proteção contra a corrosão, 
no mínimo equivalente aos de aço zincado  

Isolamento acústico.  

O isolamento acústico deverá ser feito por painel de lã 
de vidro de 100mm, ou conforme indicado no projeto, 
nas áreas indicadas no projeto arquitetônico. 

7.3 Miolo 
composto de isolamento 
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acústico 

O isolamento acústico deverá ser feito por painel de lã 
de rocha de 100mm nas áreas indicadas no projeto 
arquitetônico. Deverão ser compostas por miolo de 
isolamento acústico, formado por lã de rocha, 
Referência Thermax, painéis ou mantas próprias para 
divisórias de gesso acartonado. 

 Mantas de lâ de rocha, modelo de referência 
thermax. 

As divisórias com isolamento acústico serão testadas, 
utilizando-se equipamentos adequados à verificação do 
nível de ruído passante ou retido no interior dos 
ambientes, de conformidade com as especificações de 
projeto. O isolamento acústico dessa divisória deve 
atingir níveis de atenuação sonora superiores a 60d(B), 
ou seja, reduzir em até 60d(B) o ruído externo e não 
deixar passar para outros ambientes pelo menos 60d(B) 
gerado no ambiente interno. 

 

 Figura 4-224 mm, com montantes 
N1AFA – Montante Duplo. 

Execução 

Módulo de painel cego: - Alinhar a guia na parede com o prumo; - Fixar as guias superior, inferior e 
lateral com bucha e parafuso; - Colocar os painéis dentro das guias; - Colocar a bandeira juntamente 
com a travessa, fechando o módulo de painel cego; - Colocar o montante para acomodar o próximo 
módulo. 

Módulo com vidro: - Colocar a baguete de vidro de perfil maior dentro da travessa e do montante, 
formando a moldura do vidro; - Encaixar o vidro dentro da moldura da janela e ao final acrescentar a 
baguete de vidro. 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

77 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

Módulo com porta: Colocar os batentes encaixando-os dentro dos montantes (colocar primeiro o 
batente superior – horizontal;  depois os inferiores – verticais ); - A colocação da porta deve ser feita 
após a instalação da fechadura e das dobradiças, sem esquecer de requadrar a porta com os 
testeiros; - Furar os perfis (batentes) instalados nas divisórias e fixar com parafusos. 

7.4 Divisórias Leves – Dry-wall 

Painéis  

Fornecer e instalar divisórias do tipo “dry-wall”, protótipo Knauf ou Placo ou equivalente, com 
espessura acabada conforme indicado em projeto; estrutura em perfis de aço galvanizado, 
fechamento com painéis de gesso acartonado com 12,5mm de espessura nas dimensões de 1200 
mm de largura e 2400 mm As chapas são fixadas na estrutura por meio de parafusos autoperfurantes 
e autoatarraxantes, todos os parafusos deverão ter proteção contra corrosão. todo o espaço interno 
entre os painéis deverá ser preenchido com lã de rocha de alta densidade, com espessura de 45 mm, 
a execução deverá primar pelo melhor acabamento que o sistema permite. 

Tipos: Standard (ST) – Chapa Branca – para aplicação em área seca, com ou sem proteção acústica 
em lã de vidro espessura de 100 mm, conforme indicado no projeto de arquitetura.  

Modelo de Referência: 

Chapas para Drywall - de fabricação BPB Placo, ou Knauf, ou Lafarge Gypsum  

Fitas para juntas - de fabricação BPB Placo, ou Knauf, ou Lafarge Gypsum  

Massas para juntas – de fabricação BPB Placo, ou Knauf, ou Lafarge Gypsum, ou Stela Selamil; IGE  

Para execução dos serviços em drywall, utilizar todas as recomendações dos respectivos fabricantes 
e que estes sejam vinculados à Associação Brasileira dos Fabricantes de chapas para Drywall e que 
participam do PSQ - Programa Setorial de Qualidade do Drywall (PSQ-Drywall).  

As divisórias depois de instaladas receberão, no mínimo, duas camadas de emassamento acrílico, 
aplicados com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos e imperfeições com lixa n° 
240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante. 

Dos parafusos 

Resistência à corrosão: os parafusos utilizados para fixação dos componentes dos sistemas drywall 
devem possuir resistência à corrosão vermelha mínima de 48 horas na câmara Salt-spray em teste de 
laboratório. 

Parafusos - BPB Placo ; Ciser ; Knauf ; Lafarge Gypsum  

O comprimento dos parafusos que fixam as chapas de gesso nos perfis metálicos (chapas de 
gesso/metal) é definido pela quantidade e espessura de chapas de gesso a serem fixadas: o parafuso 
deve fixar todas as camadas e ultrapassar o perfil metálico em pelo menos 10 mm. 

O comprimento dos parafusos que fixam os perfis metálicos entre si (metal/metal) deve ultrapassar o 
último elemento metálico, no mínimo em três passos de rosca. 

Dos perfis  
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São perfis fabricados industrialmente mediante um processo de conformação contínua a frio, por 
seqüência de rolos a partir de chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de 
zincagem por imersão a quente e devem seguir as seguintes especificações: 

Perfis de aço - Ananda ; Jorsil ; Knauf ; Kofar ; Multiperfil ; Roll-For  

* Espessura mínima= 0,5mm 

* Os perfis de aço para sistemas em Drywall devem obedecer a norma ABNT - NBR 15217:2005. * 
revestimento zincado: Z 275 g/m2, conforme NBR 7008:2003. 

As chapas de aço revestidas com zinco para a fabricação dos perfis metálicos devem seguir as 
seguintes especificações:  

Espessura mínima: 0,5mm  

Designação do revestimento zincado: Z 275, conforme NBR 7008:2003 (massa mínima de 
revestimento de 275g/m² – ensaio triplo – total nas duas faces)  

Os perfis devem ser mantidos preferencialmente amarrados e alinhados.  

Evitar balanços ou distorções que possam causar amassamento ou torções nos perfis.  

Perfis menores sempre apoiados sobre perfis maiores.  

* Os perfis empregados devem apresentar garantia de rastreabilidade, ou seja, devem apresentar 
impressos os seguintes dados, conforme norma ABNT – NBR 15217:2005: empresa, tipo de perfil, 
espessura, galvanização, comprimento, data e hora de fabricação. 

Guia: perfil de aço no formato “U” utilizado horizontalmente na estruturação de paredes, forros e 
revestimentos em drywall. 

Montante: perfil de aço no formato “C” utilizado verticalmente na estruturação de paredes, forros e 
revestimentos em drywall 

Fixações.  

A fixação dos perfis metálicos nos elementos construtivos deverá ser feita em:  

Buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6 mm  

Rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm  

Fixações à base de ‘tiros’ com pistolas específicas para esta finalidade. 

As fixações dos componentes dos sistemas drywall entre si se dividem basicamente em dois tipos: 

Fixação dos perfis metálicos entre si (metal/metal)  

Fixação das chapas de gesso sobre os perfis metálicos (chapa/metal)  

Nota: 

Deverão ser considerados como incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e 
acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 
explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços 
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perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. A CONTRATADA deverá conferir 
todas as medidas dos vãos das portas, antes da execução dos serviços.  

Considerações gerais.  

Os pontos principais a cuidar na execução são: prumo, alinhamento, nivelamento, extremidades e 
ângulos.  

O local de trabalho deve permanecer sempre limpo. 

Os tipos de fechamento em drywall, acústicos ou não, encontram indicados e definidos no projeto 
arquitetônico.  

As chapas de gesso devem ser produzidas de acordo com as seguintes Normas ABNT: NBR 
14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001  

Massas.  

Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de pintura para a execução das 
juntas. As massas deverão ser utilizadas seguindo o quadro abaixo:  

Desenho Características  

Utilização 

Massa de rejunte em pó rápida (curto tempo de secagem entre Tratamento de juntas entre chapas 
em paredes, forros demãos). e revestimentos.  

Massa de rejunte em pó lenta  

Deve ser misturada com água para sua aplicação. (longo tempo de secagem entre demãos).  

Massa de rejunte pronta para uso.  

Massa de colagem.  

Tratamento de juntas entre chapas em paredes, forros e revestimentos.  

Não há necessidade de ser misturada com água para sua aplicação.  

Para revestimento através da colagem das chapas em alvenarias e estruturas de concreto.  

Deve ser misturada com água para sua aplicação.  

Fitas.  

As fitas deverão ser usadas de acordo com o quadro abaixo: 

Nome e características Utilização 

Fita de papel microperfurado Tratamento de juntas entre chapas 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

80 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

Fita papel microperfurado com reforço 
metálico 

Reforço de ângulos salientes 

Fita de isolamento (banda acústica) Isolamento dos perfis nos perímetros das 
paredes, forros e revestimentos. 

Observação: Não utilizar a fita telada para tratamento de juntas entre chapas de gesso. 

Acessórios.  

Para acessórios em aço zincado, os mesmos deverão ter, no mínimo, revestimento zincado Z 275, 
conforme NBR 7008:2003 (massa mínima de revestimento de 275g/m² – ensaio triplo – total nas duas 
faces)  

Para os acessórios fabricados com outros materiais, os mesmos deverão ter uma proteção contra a 
corrosão, no mínimo equivalente aos de aço zincado  

Isolamento acústico.  

O isolamento acústico deverá ser feito por painel de lã de vidro de 100mm, ou conforme indicado no 
projeto, nas áreas indicadas no projeto arquitetônico. 

7.5 Miolo composto de isolamento acústico 

O isolamento acústico deverá ser feito por painel de lã de rocha de 100mm nas áreas indicadas no 
projeto arquitetônico. Deverão ser compostas por miolo de isolamento acústico, formado por lã de 
rocha, Referência Thermax, painéis ou mantas próprias para divisórias de gesso acartonado. 

 Mantas de lâ de rocha, modelo de referência 
thermax. 

As divisórias com isolamento acústico serão testadas, utilizando-se equipamentos adequados à 
verificação do nível de ruído passante ou retido no interior dos ambientes, de conformidade com as 
especificações de projeto. O isolamento acústico dessa divisória deve atingir níveis de atenuação 
sonora superiores a 60d(B), ou seja, reduzir em até 60d(B) o ruído externo e não deixar passar para 
outros ambientes pelo menos 60d(B) gerado no ambiente interno. 
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8 PINTURA 

Considerações Gerais  

A pintura é composta de fundos, massas, tintas e vernizes de acabamento. 

Os fundos têm como função, ligar o substrato às tintas ("primer”) para selar as superfícies, 
proporcionando economia no consumo das tintas. 

As massas servem para tornar as superfícies mais lisas e homogêneas. 

Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de pintura deverá 
realizar-se através das seguintes etapas: 

1. Preparação da superfície; 

2. Aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes (Emassamento); 

3. Teste de coloração; 

4. Aplicação de tinta de acabamento. 

Desta forma, antes da aplicação da tinta deverá ser feito: 

1. Preparação Da Superfície 

Prepara-se a superfície (alvenaria, reboco ou concreto), tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de 
graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando 
exagerada. 

2. Emassamento 

As superfícies de acabamento - paredes, tetos e forros - receberão acabamento em massa base látex 
PVA ou acrílica (conforme especificação do projeto arquitetônico), que deverão ser lixadas, além de 
verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta. 

3. Teste De Coloração 

Antes da realização da pintura/ aplicação da textura é obrigatória a realização de um teste de 
coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela UFPR. Esse teste deverá ser realizado 
quantas vezes forem necessárias até a aprovação da coloração pelos responsáveis técnicos do 
SUINFRA-UFPR. 

Modelo de Referência: Suvinil. 

Deverá ser prepararada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio 
local a que se destina, para aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se 
especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação 
do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, 
falhas ou marcas de pincéis. 

4. APLICAÇÃO DA TINTA DE ACABAMENTO 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:  
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as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 
remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um 
intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Verificar no caderno de encargo itens sobre o lixamento e acabamento da madeira e tratamento de 
superfícies metálicas (corrimão, guarda-corpos, barras para p.n.e., grelhas, escada de emergência) 
antes da aplicação da pintura. 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; 

remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 
sempre que necessário. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e 
livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas 
dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a 
fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes 
mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados 
materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura 
em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade. 

Materiais 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do 
fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o 
armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem 
como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos 
ao término de cada dia de trabalho. 

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são: 

corantes, naturais ou superficiais; 

dissolventes; 

diluentes, para dar fluidez; 

aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 
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cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

plastificante, para dar elasticidade; 

secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

8.1 Pintura em Tinta Acrílica 

Características Técnicas 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber chapisco, emboço, reboco e no mínimo duas 
demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve e palha, com intervalo de 4 horas entre as 
demãos.(Ambientes do Interior do Bloco – ver especificações projeto arquitetônico) 

Modelo de Referência: Suvinil acrílico premium ou equivalente técnico ou superior, desde que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Processo Executivo para Superfícies Rebocadas (com Massa Corrida)  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições 
visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que 
não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, 
sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

8.1.1. Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto, Gesso e Cimento-Amianto 

Processo Executivo 

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, sujeiras ou 
outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, 
serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-se qualquer tipo 
de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície será preparada com uma 
demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a aderência das camadas de 
tintas posteriores. 

8.2 Pintura com Verniz – À Base D’água ou Marítimo  

Características Técnicas 

Todas as superfícies externas de madeira a serem pintadas deverão receber cupinicida e após sua 
completa secagem no mínimo duas demãos com intervalo de 12 horas entre as demãos de verniz 
marítimo. 

Referência: Verniz marítimo, acabamento acetinado, de fabricação Suvinil ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Todas as superfícies internas de madeira a serem pintadas deverão receber cupinicida e após sua 
completa secagem no mínimo duas demãos de esmalte à base d´água, de secagem rápida, 30 
minutos, para proteção do piso. 

Referência: Esmalte seca rápido, base - água, de fabricação Suvinil ou equivalente técnico ou 
superior ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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Processo Executivo para Superfícies de Madeira 

Verificar no Caderno de Encargo itens sobre o lixamento e acabamento da madeira antes da 
aplicação da pintura. 

8.3 Pintura em Tinta a Óleo ou Esmalte Sintético Semi-
Brilho 

Características Técnicas 

Aplicação do fundo antioxidante, o qual deverá ser do tipo fundo para galvanizados. O tempo de 
secagem ao toque deverá ser de 2 a 4 horas, e o tempo de secagem final de 24 horas. O 
acabamento deverá ser executado sobre a base antioxidante, aplicando no mínimo duas demãos 
fartas de esmalte sintético semi-brilho. Utilizar a cor indicada no Projeto Arquitetônico ou, quando a 
critério da FISCALIZAÇÃO, utilizar corresponde ao padrão existente no local. Quaisquer dúvidas 
quanto à coloração entrar em contato com a FISCALIZAÇÃO. 

Referência: Fundo antioxidante do tipo fundo para galvanizados, de fabricação Suvinil ou equivalente 
técnico ou superior. 

Referência: Esmalte sintético semi-brilho, de fabricação Suvinil ou equivalente técnico ou superior. 

Processo Executivo para Superfícies Metálicas  

Verificar no Caderno de Encargo itens sobre tratamento de superfícies metálicas (corrimão, guarda-
corpos, barras para PcD., grelhas) antes da aplicação da pintura. 

8.4 Pintura de Elementos Metálicos com Proteção Passiva 
Contra Incêndio  

Características Técnicas 

Pintura de estrutura metálica com proteção passiva contra incêndio em esmalte sintético brilhante 
sobre pintura intumescente (conforme especificações contidas no projeto arquitetônico), mínimo duas 
demãos fartas, com intervalo de 12 horas entre as demãos. Aplicar como base, para proteção contra 
incêndio, pintura intumescente (sistema com aplicação de primer epóxi poliamida de alto 
desempenho. 

Referência: Esmalte sintético brilhante, ref. Suvinil ou equivelente técnico ou superior, desde de que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Referência: Primer epóxi poliamida, ref. Suvinil ou equivelente técnico ou superior, desde de que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Processo Execut ivo para Superfícies Metálicas  

Verificar no caderno de encargo itens sobre tratamento de superfícies metálicas (corrimão, guarda-
corpos, escada de emergência) antes da aplicação da pintura. 
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9 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

9.1 Tipologia das Esquadrias 







 

 

9.2 Esquadrias de Madeira 

Materiais 

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, 
resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, 
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras 
de tipos diferentes. 

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de produtos 
adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos 

a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água. 

As esquadrias e peças de madeira serão armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do 
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 
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Modelo de Referência: As portas e caixilhos serão em madeira Itaúba: Ambos deverão ser lixados 
preliminarmente antes da aplicação de verniz fosco (ref.: Sayerlack) com o mínimo de 3 demãos 
fartas, ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Modelo de Referência para portas das divisórias de instalações sanitárias (Boxe): Madeira com 
revestimento em laminado melamínico. utilizar ref. Fórmica cor azul mineral (i.s.masc.) e cor vermelho 
(i.s.fem.), sendo que as lâminas deverão ser inteiras (não serão aceitas lâminas com recortes). 

Modelo de Referência: As portas de madeira das instalações sanitárias para PcD. deverão receber 
proteção do tipo revestimento anti-impacto em chapa de aço inox, acabamento escovado, ref. AISI 
304, N. 20, espessura mínima de 1mm, na sua parte inferior com altura de 80cm, de acordo com a 
NBR 9050. Essa proteção será instalada nos dois lados da porta e fixada por meio de cola especial, 
conforme indicação do fabricante. 

Obs.: Verificar dimensões, características, sistema de abertura e demais especificações nas pranchas do projeto 
arquitetônico - detalhamento.  

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir 
as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a 
fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de 
receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem 
utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, 
conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.  

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, 
concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar 
a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com os rodapés 
e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes 
indicados no projeto. 

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de 
esmalte sintético ou material específico para a proteção da madeira. Após a execução, as esquadrias 
serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e 
gorduras. 

Lixamento e Acabamento  

Deverá ser realizado o lixamento da esquadria, previamente à sua instalação, utilizando-se, 
seqüencialmente, as lixas mais grossas (n.º 3), lixas médias (n.º 2) e finas (n.º 1 e n.º0). Após a 
raspagem com lixa grossa, será executada a calafetação das frestas com massa de serragem e cola 
de carpinteiro.  

Ao final, será aplicado cupinicida e após sua completa secagem no mínimo duas demãos de esmalte 
à base d´água, de secagem rápida, 30 minutos, para proteção do piso,  

Modelo de Referência: Suvinil, Esmalte Seca Rápido, base - água. 

O esmalte a base d´água além de proporcionar um acabamento mais natural à madeira e permitir 
melhor aplicação, com secagem rápida e menor odor, é um produto favorável ao meio ambiente e 
resiste melhor que os esmaltes de base solvente às agressões do tempo. Ver mais detalhes e formas 
de aplicação no Item 13.3 – Pintura com Verniz à Base D’ Água. 

Recebimento 
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, 
a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o 
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens. 

9.3 Esquadrias de Alumínio 

Características Técnicas e Especif icação dos Materiais  

As esquadrias deverão ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos os perfis 
necessários, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. 

Modelo de Referência: Linha Gold, de fabricação Alcoa – conforme detalhamento arquitetônico, 
ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Modelo de Referência para portas das divisórias de instalações sanitárias (Boxe): Veneziana 
Incolor, utilizar ref XXX 

Obs.: Verificar dimensões, características, sistema de abertura e demais especificações nas pranchas 
do Projeto Arquitetônico - Detalhamento. 

Materiais 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes 
do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na 
fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de 
espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem 
como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

O funcionamento, estabilidade e estanqueidade das esquadrias é responsabilidade do construtor, 
sendo que todas as esquadrias devem estar em conformidade com as normas de segurança da 
ABNT (NBR 10821/10830 - pressão de ensaio de cargas uniformemente distribuídas e pressão de 
ensaio de estanqueidade à água). A execução das esquadrias deverá seguir as indicações e 
características contidas no projeto arquitetônico, conforme o detalhamento. 

As esquadrias de alumínio devem ser confeccionadas com perfis extruturados em liga 6063, têmpera 
T5, atendendo às normas NBR 8116, devendo o material ser novo, limpo, desempenado, sem defeito 
de fabricação, e com as seguintes características mecânicas: 

- limite de resistência à tração: mínimo de 150 mpa; limite de escoamento: mínimo de 110mpa; 
alongamento (%50mm): 8%; espessura mínima dos perfis de alumínio extruturados: 1,5mm. 

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados os 
parâmetros estabelecidos nas NBR 10821 e NBR 10830 para estanqueidade à água e ar, bem como 
resistência à carga de vento e acústica dos edifícios. 

A usinagem do alumínio é feita com ferramental adequado e não deverão apresentar ranhuras ou 
rebarbas por defeito de ferramentas. Os cortes serão precisos e as meia esquadrias deverão se 
ajustar perfeitamente. A mão de obra para a fabricação, montagem e instalação das esquadrias e 
para instalação dos vidros deve ser especializada, com comprovada experiência. 

As vedações das esquadrias serão executadas com os seguintes materiais: escovas de polipropileno 
- na vedação das folhas moveis; gaxeta epdm - na vedação dos vidros, de marco com contramarco, 
mão de amigo nas portas e janelas de correr; silicone de vedação - na vedação de todas as juntas e 
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tampas de colunas, meia esquadria das folhas, quadros e marcos, junção dos peitoris aos marcos 
laterais, contramarco/marco e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltrações. 

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 
predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre 
as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, 
elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco. 

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos 
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis 
das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam 
a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais. 

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de 
assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou auto-rebitagem. Na zona de 
solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração das 
características químicas e de resistência mecânica das peças. A costura de solda não deverá 
apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo 
no caso de anterior processo de anodização.  

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de 
alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica 
das peças de alumínio, endurecidos à alta temperatura. 

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. 
Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. As emendas 
realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, 
diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico antivibratório e 
contra penetração de águas pluviais. 

No caso de esquadrias de alumínio com pintura eletrostática, as peças receberão tratamento prévio, 
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento 
mecânico. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques 
e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou 
substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de 
alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, 
especialmente na fase de montagem. 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto.  

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente 
fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e 
adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, 
conforme especificação para cada caso particular. As armações não deverão ser distorcidas quando 
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a 
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5mm, deverá ser utilizado um 
calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.  
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Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina 
industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da 
limpeza final e recebimento. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, 
a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o 
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 
específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade 
com as especificações de projeto. 

9.4 Esquadrias de Ferro 

Janelas, caixilhos e vistas em ferro galvanizado, estrutura em perfis maciços espessura mínima 3mm, 
com acabamento em esmalte sintético acetinado cor grafite escuro.( ver especificação bombeiro) 

9.5 Ferragens 

9.5.1. Tipologia das Ferragens 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do 
projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os 
acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias. 

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, 
quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serão incluídos os 
desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar 
quaisquer danos e condições prejudiciais. 

9.5.2. Para Portas de Madeira 

Modelo de Referência: Para portas de abrir será utilizada fechadura de latão da Imab externa Linha 
Duna II - REF. 90/15, acabamento cromo  acetinado, dobradiças de latão da Imab 3 ½”x 3”  ref. 
224CA (sendo 03 (três) unidades para cada) ou equivalente técnico ou superior, desde que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

Modelo de Referência: Para portas com puxador em ângulo (executado na própria porta) usar 
Dobradiças  automáticas 3 ½”x 3” da Pagé, acabamento prata fosco (sendo 03 (três) unidades para 
cada) ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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9.5.3. Para Portas de Alumínio 

As esquadrias deverão ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos os perfis 
necessários, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. 

Modelo de Referência: Linha Gold de fabricação Alcoa ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. Deve ser executado conforme detalhamento arquitetônico. 

Para portas de alumínio/externas, usar fechadura  em latão, perfil estreito, acabamento prata fosco; 
dobradiças com acabamento fosco (sendo 03(três)unidades para cada porta) 

Modelo de Referência: Porta de fabricação La Fonte ou Papaiz. Dobradiças de fabricação- Udinese 
ou Fermax, ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

9.5.4. Para Portas de Vidro Temperado 

Para portas em vidro temperado (inclusive porta de abrir do hidrante), usar todas as ferragens com 
acabamento prata fosco. 

Modelo de Referência: Barras anti-pânico Dorma 7.400 travamento vertical com fechadura p/barra 
anti-pânico Dorma GT08/09 com maçaneta alavanca e cilindro e kit de fixação da barra no vidro, 
acabamento prata fosco; 

 Barras anti-pânico – ref. Dorma 7.400 
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Fechadura p/ barra anti-pânico – ref. Dorma GT08/09 

Modelo de Referência: Mola hidráulica de piso BTS75V potência 1-4 da Dorma; 
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Modelo de Referência: 
Dobradiça inferior -  ref. Sm1010 
- Dorma; 

 

Modelo de Referência: 
Dobradiça superior -  ref. 
Sm1020 - Dorma; 

 

Modelo de Referência: 
Conjunto de puxadores e fecho 
tipo imã 

Usar produtos apresentados ou equivalentes técnico ou superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

9.5.5. Portas – Corta Fogo: 

Porta corta fogo para saída de emergência de conformidade com a norma NBR 11742, com qualidade 
confirmada pela marca de conformidade ABNT desde 1991 e, ensaiadas no Laboratório de Ensaios 
de Fogo do IPT. As portas corta-fogo são constituídas de: batente em chapa de aço galvanizada 
MSG n°18 (1,2mm de espessura), em perfil dobrado especialmente para receber as instalação da 
folha da porta  e evitar a passagem de gases quentes e chamas. A folha da porta revestida em chapa 
de aço galvanizado, núcleo isolante e incombustível, de alta resistência ao fogo, ensaiada em escala 
real, estrutura de excelente estabilidade mecânica,  atestada  sua performance de acordo com a 
norma NBR 6479. Portas com conjunto de fechadura ,dobradiça e barra anti-pânico específicas  para 
portas corta-fogo . 

9.5.6. Portas de Abrir – Alumínio 

As portas deverão ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos os perfis 
necessários, guarnições, acessórios, ferragens e vedações. 
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Modelo de Referência: Linha Gold, de fabricação Alcoa,– Conforme detalhamento arquitetônico, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

9.5.7. Portas de Correr 

Para portas de correr será utilizada fechadura do tipo interna, com chave bipartida e concha, 
acabamento em alumínio. 

Modelo de Referência: Cód. FA1310 de fabricação Imab, ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 Ref. Imab, cód. FA1310 

Obs.:Em todas as portas de correr será utilizado sistema de trilho metálico com roldana embutido na moldura em 
madeira, ref. Hettich International, ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

9.5.8. Portas Sanfonadas 

Para portas sanfonadas (Shafts) será utilizada fechadura do tipo interna do tipo porta de correr, com 
chave bipartida e concha, acabamento em alumínio. 

Modelo de Referência: Cód. FA1310, de fabricação Imab, ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO (Ver Imagem no Item anterior) – nas portas dos shaft’s 
utilizar também fechadura tipo tetra chave. 

Obs.:Em todas as portas sanfonadas será utilizado sistema de abertura para porta sanfonada, ref. 
Hettich International, Wing Line 230, ou equivalente técnico ou superior, desde que com autorização 
da FISCALIZAÇÃO. 
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Sistema de abertura para porta sanfonada. 

 

  

9.5.9. Porta de Boxe (instalações sanitárias) 

Para boxe de instalações sanitárias será utilizada fechadura do tipo targeta livre/ocupado. 

Modelo de Referência: Linha 800, de fabricação Lockwell, , acabamento cromado, cód. 801, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
Targeta livre/ocupado, de fabricação. 
Lockwell, linha 800 

Modelo de Referência: Linha 819, de fabricação Imab,acabamento cromado, cód. 819CR, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
Targeta livre/ocupado, de fabricação. Imab, 
linha 819 
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Processo Executivo 

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou 
encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a 
conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou 
outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens. 

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a 
evitar escorrimento ou respingos de tinta. 

9.6 Vidros 

Considerações Gerais  

A vidraçaria obedecerá ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos: 

- NB-226/88: Projeto, execução e aplicação - vidro na construção civil (NBR-7199); 

- TB-88/88: Vidro na construção civil (NBR-7210). 

Manipulação 

As chapas de vidro serão manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais duros, 
capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordas. 

A movimentação horizontal e vertical do vidro na obra será estudada adequadamente, de comum 
acordo com o fornecedor e a CONTRATADA. 

Armazenamento 

As chapas de vidro serão armazenadas em pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique as 
bordas, com uma inclinação em torno de 6% em relação à vertical. 

O armazenamento será feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam 
danificar ou deteriorar as superfícies de vidro. 

As condições do local serão tais que evitem condensação na superfície das chapas. 

As pilhas serão estocadas em recintos fechados a fim de evitar acúmulo de poeira. 

Visando uma melhor preservação das chapas de vidro, o prazo máximo de armazenamento será 
estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e a CONTRATADA. 

A estocagem dos vidros deverá ser feita com 2 espaçadores de PVC de 2 x 2 cm, de comprimento 
igual á altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a circulação do ar entre elas. 

Remoção De Manchas 

Manchas de irização: Apresentam-se como manchas coloridas à semelhança de óleo sobre água; são 
decorrências de alterações da superfície do vidro pelo ataque químico da água. A profundidade do 
ataque é variável, dependendo do tempo de exposição, podendo a remoção das manchas ser 
efetuada por polimento superficial. Quando a irização não for muito acentuada, a superfície do vidro 
poderá ser lavada com uma solução aquosa de 5 a 10% de fluoreto de amônia (produto de perigoso 
manuseio). 
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Manchas cinza: Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos; são decorrências de 
depósitos de ácido silícico (sílica solubilizada). A remoção dessas manchas será efetuada com uma 
solução de ácido fluorídrico de 2 a 4% de concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza pode 
atacar as peças metálicas da serralharia, o que exige procedimentos especiais de segurança. 

Disposições Construtivas  

Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), o PROPRIETÁRIO não admite o emprego de 
massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria. 

9.6.1. Colocação em Caixilhos de Alumínio 

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente adequado. 
Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ do vão, nas 
bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos das esquadrias 
serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um 
cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será 
apoiada a placa de vidro. 

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura 
final de cerca de 3 mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, contra um novo 
cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca 
de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será recortado o excedente do material de vedação, 
com posterior complementação com espátula nos locais de falha.  

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de neoprene 
pré-moldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de alumínio. Após a 
selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada uma camada de 1 mm de 
mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene 
sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, 
aproximadamente, sobre a qual será colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente 
com a montagem do baguete. 

9.6.2. Vidro Comum, Mini-boreal, Temperado e Laminado (de segurança) 

Haverá particular atenção para o disposto na NB-226/88 (NBR-7199), com relação ao cálculo da 
espessura do vidro recozido. Os vidros recozidos serão assentados de modo a ficarem com as 
ondulações na horizontal.  

Os vidros temperados e laminados deverão ter atender todas as normas de seguranças da ABNT. No 
caso do vidro temperado, todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação 
serão definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos 
caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverão 
ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das 
chapas de vidro. 

Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que 
possível, evitar o corte no local da construção. As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se 
apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de 
vidro que apresentem arestas estilhaçadas. 

Não será admitido o emprego de vidro recozido com bordas livres, especialmente em fachadas, pois, 
em caso de ruptura, haverá risco para a segurança dos transeuntes. 

Características Dos Vidros Das Janelas – Ambientes Didáticos/ Administrativos  
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Dimensões: de acordo com as medidas das esquadrias das janelas, vidro liso comum, com espessura 
mínima de 6mm. Os vidros temperados e laminados deverão ter espessura mínima será de 10mm. 
Ver Projeto Arquitetônico - Detalhamento. 

Características Dos Vidros Das Janelas Tipo Pele De Vidro  

- Instalar vidro laminado de segurança, liso transparente, espessura mínima de 10mm; 

- Aplicar película de proteção solar de alta performance (insulfilm), com as seguintes características 
técnicas: visibilidade luminosa transmitida = 8%; energia solar rejeitada = 74%; coeficiente de 
sombreamento = 0,30; coeficiente de ganho solar = 0,26; visibilidade luminosa refletida = 11%; 
energia solar absorvida = 65%. a película deverá também rejeitar 99% dos raios u.v e ser protegida 
contra riscos. 

Referência: Mirror Grey 10, com garantia mínima de 10 anos ou equivalente técnico ou supeiror, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Características Dos Visores De Vidro Das Portas  

- Visor em vidro liso transparente 5mm (20x80cm) com moldura em madeira no mesmo padrão de 
acabamento da porta. 

9.6.3. Espelhos 

Os espelhos a serem empregados, serão do tipo cristal incolor, com espessura de no mínimo 6mm, 
não podendo apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras, e outros defeitos. Todos os espelhos a 
serem empregados deverão ser recozidos e planos. 

Os espelhos deverão vir cortados nas medidas corretas, após conferência destas no local de 
assentamento, lapidadas e polidas, e não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, 
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel). 

Dimensões e Quantidade: Espessura mínima de 6mm. Ver Projeto Arquitetônico - Detalhamento. 

Todos os espelhos deverão ser instalados com botões metálicos (4 botões por módulo) – seguindo a 
disposição e modulação especificada no projeto arquitetônico, salvo o espelho para instalações 
sanitárias de P.N.E., o qual terá moldura em alumínio anodizado natural (espessura de 10mm) e será 
fixado com inclinação de 10º utilizando perfil em "L"  em metal cromado polido na parte frontal e mão 
francesa em alumínio na parte posterior também em alumínio anodizado natural, com seções 
mínimas de 5/16" x 1"1/2. 
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10  FORROS  

Considerações Gera is sobre os Forros  

Para a utilização de qualquer tipo de forro, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; 

teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; 

verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um sistema não 
prejudique o outro em eventuais modificações; 

locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; 

só será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante. 

10.1 Forro em Placa Mineral 

Forro em fibra mineral em placa 625 x 625 mm, com borda lay-in espessura de 13mm, peso 3,4kg/m², 
acabamento da superfície com tinta vinílica branca a base de látex aplicação em fábrica, na cor 
branca, NCR=0,50 e CAC=35 classificados por UL, pintura Bioblock na frente e verso da placa, 
resistência a umidade Humiguard Plus, resistência a fogo classe A, sustentado por perfis “T” 9/16” 
supraline em aço galvanizado na cor branco 

Modelo de Referência: Encore de fabricação Armstrong ou equivalente técnico ou superior, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 FORRO tipo Encore - Armstrong 

Execução  

Como as recomendações de temperatura e umidade variam de um produto  

para o outro, é necessário fazer o armazenamento do material em local cujas  

temperaturas e umidade não excedam o limite suportado pelos materiais. E  

deve-se manter o espaço limpo e livre de entulho. 

Antes de iniciar: - As placas devem ser mantidas limpas, secas e protegidas de  

elementos naturais. Elas devem ser retirados das caixas 24 horas antes da instalação para que se 
ajustem às condições do interior. 
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-É importante que a instalação seja feita em um local ventilado. 

-É fundamental que durante a instalação, o instalador tenha as mãos limpas principalmente quando 
tiver que manipular as placas de forro. Uma dica é o uso de pó de gesso, para absorção do suor das 
mãos. 

-As ferramentas necessárias para instalação do forro variam, dependendo do tipo de tirantes 
utilizados, mas geralmente, énecessário: escada e andaimes, fita métrica, lápis, martelo, 
parafusadeiras elétricas, punção, rebitadeira, chave de parafusos ou furadeiras tesouras pequenas 
para lâminas, alicates para cortararame, estilete para uso geral, nível (de bolha ou laser), cordas e 
compasso. A maioria dos locais de trabalho também requerem certos tipos de equipamentos de 
segurança, como capacetes e/ou óculos de segurança.   

Determine a direção do painel: - As placas podem ser dispostas na direção em que apresentarem 
uma aparência melhor. 

-Nos espaços com vigas de madeira, os perfis T principais devem ser dispostos perpendicularmente 
às vigas. 

Determine os tamanhos das placas dos perímetros (placas de 625 x 625 mm): 

-Para determinar os tamanhos dos placas instaladas nos perímetros, divida uma dimensão do espaço 
por 625mm. 

-O exemplo mostra um espaço que mede 3300mm por 4500mm e as vigas do teto se estendem na 
direção dos 3300mm.  

Dividindo 3300mm ÷ 625mm (3000 ÷ 625) = 5 placas inteiras + 175mm restantes. 

 

- Não se pode começar com uma placa inteira em uma parede e deixar uma beirada de 175mm no 
outro lado pois haveria um desequilíbrio (as placas de beirada de 175 mm) seriam muito pequenas). 
Portanto, adicione 625mm na dimensão de 175mm o que dá um total de  800mm. Divida este número 
por 2 para dar um total de 400mm. 

- O aposento deve ser dividido em quatro placas inteiras, mais duas placas de perímetro com 400mm. 

- Na outra direção: 4500mm ÷ 625mm = sete placas inteiras + 125mm restantes. 
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- Adicione 625mm na dimensão de 125mm totalizando 750mm. Divida este número por 2 para dar um 
total de 375mm. 

- Este lado do aposento teria seis placas inteiras, mais duas placas de perímetro com 375mm.   

Determine os tamanhos das placas das beiradas (placas de 625 x 1250 mm): 

- Para os placas de 625 x 1250 mm, divida a dimensão do aposento por 625 mm como se especificou 
antes. 

 

- Divida a outra dimensão do aposento por 1250 mm e adicione 1250 mm as dimensões restantes 
para evitar ter placas de perímetro pequenas e antiestéticas. 

Instale a cantoneira: 

- Deixe pelo menos 75mm livres sob as placas antigas, dutos, tubulações ou aramado para manobrar 
um painel acomodado na abertura da suspensão. 

- Marque a altura desejada para o novo forro, adicionando a altura da moldura da parede. Marque 
uma linha nivelada ao redor das três paredes e coloque uma tira de gesso na quarta parede. 
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- Acomode bem a cantoneira. Parafusos ou pregos de 6 d (1-1/2 polegada) funcionam bem para 
madeira; utilize parafusos para metal; use as parafusadeiras elétricas ou âncoras de expansão para 
paredes de concreto e pedra. As uniões entre as beiradas interiores e exteriores da cantoneira devem 
estar bem ajustadas. 

Instale o primeiro perfil T principal: 

- Instale a primeira seção dos perfis T principais (corte a extremidade de maneira que o orifício de 
fixação guia do perfil T secundário esteja colocado na distância igual da beirada desde a parede). 

- Introduza um arame suspenso em um orifício para arame suspenso próximo do outro extremo do 
perfil T principal. Dobre o arame e enrole-o ao redor dele mesmo três vezes. Continue introduzindo 
todos os outros arames de suspensão. 

 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

102 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

 

 

Instale os tirantes e os fixadores: 

-Os tirantes devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no 
máximo. 

-Coloque uma cinta em cada um dos perfis T principais. Acople os tirantes e arames no teto acima da 
primeira fila de perfis T principais em intervalos de 1250 mm. 

-Estique um cabo-guia de uma extremidade do aposento à outra, sob a moldura onde se suspenderá 
o primeiro perfil T principal. 
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- Enrole bem o arame de suspensão ao redor de si mesmo três vezes. 

Instale os perfis T secundários da beirada: 

- Encontre a posição do primeiro perfil T secundário do perímetro. 

 

- Coloque a extremidade da parte branca do perfil T secundário contra a borda da cantoneira no lado 
e corte o perfil T secundário onde cruza o cabo-guia.  

- Insira a extremidade não cortada do perfil T secundário no perfil T principal e apóie a extremidade 
cortada do perfil T secundário na cantoneira (a beirada mais distante do perfil T principal deve estar 
diretamente acima da corda).  

- Repita o processo para o perfil T secundário seguinte.  

- Ajuste temporariamente os perfis T secundários na cantoneira para que não se movam. 

Coloque a suspensão em esquadro: 

- Una as travessas adicionais de perfil T principal, a quantidade necessária para alcançar a outra 
parede.  
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- Adicione os tirantes e verifique o nível conforme prossegue com a instalação. 

- Instale dois perfis T secundários de 625mm entre os dois perfis T principais, alinhando-os com os 
dois primeiros perfis T secundários da beirada.  

- Meça através das diagonais da abertura de 625 x 1250 mm. As medidas serão as mesmas se a 
suspensão estiver quadrada. Se não estiver, diminua um dos perfis T principais até que as diagonais 
fiquem iguais. 

 

Instale os demais perfis T principais e os perfis T secundários: 

- Efetue a instalação das filas de perfis T principais. 

- Se necessário instalar filas adicionais de perfis T principais, estique uma segunda corda de um lado 
do aposento ao outro, alinhando-a com os primeiros perfis T secundários de 1250 mm, conforme 
mostrado. 
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- Esta segunda corda será sua guia para cortar as filas restantes de perfis T principais. Meça 
individualmente desde a parede até a corda para determinar a distância para a primeira ranhura ou 
guias dos perfis T secundários que utilizará.  

- Todas as ranhuras ou ranhuras de apoio dos perfis T secundários devem ser alinhadas para que a 
suspensão fique quadrada. 

Instale os painéis: 

- Incline ligeiramente as placas, levantando-os por cima dos perfis metálicos e coloque-os apoiado 
com cuidado no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T principal.  

 

- Meça e corte as beiradas dos placas individualmente. Utilizando um perfil T secundário ou uma 
seção de perfil T principal de sobra com uma beirada reta, corte as placas com a face para cima 
usando um estilete para uso geral, muito afiado. Os placas dos perímetros  podem necessitar de 
cortes regulares detalhados.  
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Iluminação e outros artefatos: 

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro  nem nas 
placas. As luminárias e as demais instalações como caixas de som, ou qualquer equipamento que for 
embutido no forro, deve ser fixado na laje com um tirante próprio.  

 

Para obter mais informações e detalhes da instalação de forros suspensos Armstrong, chame o 
representante da Armstrong de sua localidade e peça uma cópia do vídeo de instalação completa de 
forros Armstrong – CS-3261. 

10.2 Forro em Gesso Acartonado 

Em áreas específicas detalhadas em projeto o forro será  de gesso acartonado, e será composto por 
placas parafusadas em estrutura de sustentação composta por chapa dobrada espaçada a cada 
40cm, rejuntadas com fita adesiva apropriada, niveladas com gesso, conforme detalhamento do 
Projeto. Acabamento com massa corrida PVA e pintura PVA com antimofo, na cor a ser definida no 
Projeto.  

Nos encontros das paredes com o forro deverá ser feito acabamento com negativo de 4 (quatro) cm 
de largura, composto por panos de gesso liso. Deverão ser previsto as furações para embutir 
luminárias e outros equipamentos contidos nos projetos complementares, para facilitar a inspeção e 
manutenção das instalações. 

Fornecer e instalar forro tipo “drywall”, protótipo Knauf, Placo ou equivalente, estrutura em perfis de 
aço galvanizado, fechamento com painéis de gesso acartonado com 12,5mm de espessura nas 
dimensões de 1200 mm de largura e 2400 mm As chapas são fixadas na estrutura por meio de 
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parafusos auto perfurantes e autoatarraxantes, todos os parafusos deverão ter proteção contra 
corrosão.. A execução deverá primar pelo melhor acabamento que o sistema permite. 

Os forros depois de instalados receberão, no mínimo, duas camadas de emassamento acrílico, 
aplicados com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos e imperfeições com lixa n° 
240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante. 

Dos parafusos 

Resistência à corrosão: os parafusos utilizados para fixação dos componentes dos sistemas drywall 
devem possuir resistência à corrosão vermelha mínima de 48 horas na câmara Salt-spray em teste de 
laboratório. 

O comprimento dos parafusos que fixam as chapas de gesso nos perfis metálicos (chapas de 
gesso/metal) é definido pela quantidade e espessura de chapas de gesso a serem fixadas: o parafuso 
deve fixar todas as camadas e ultrapassar o perfil metálico em pelo menos 10 mm. 

O comprimento dos parafusos que fixam os perfis metálicos entre si (metal/metal) deve ultrapassar o 
último elemento metálico, no mínimo em três passos de rosca. 

Dos perfis 

São perfis fabricados industrialmente mediante um processo de conformação contínua a frio, por 
sequência de rolos a partir de chapas de aço revestidas com zinco pelo processo contínuo de 
zincagem por imersão a quente e devem seguir as seguintes especificações: 

* Espessura mínima= 0,5mm 

* Os perfis de aço para sistemas em Drywall devem obedecer a norma ABNT - NBR 15217:2005. * 
revestimento zincado: Z 275 g/m2, conforme NBR 7008:2003. 

* Os perfis empregados devem apresentar garantia de rastreabilidade, ou seja, devem apresentar 
impressos os seguintes dados, conforme norma ABNT - NBR 15217:2005: empresa, tipo de perfil, 
espessura, galvanização, comprimento, data e hora de fabricação. 

Perfis utilizados: 

Canaleta (F47): perfil de aço utilizado na estruturação de forros e revestimentos em drywall, podendo 
ser do tipo “C” ou do tipo “Omega”. 

Cantoneira: perfil de aço no formato “L” utilizado na estruturação de paredes, forros e revestimentos 
em drywall. 

Nota: 

Foram Considerados  e incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 
complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 
descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente 
prontos e acabados em todos os seus detalhes. A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas, 
antes da execução dos serviços. 

10.3  Forro em PVC 

Características Técnicas e Especif icações do Material  
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Modelo de Referência: Forro em PVC branco da Medabil-Vipal em placa 625x625, com espessura 
de 10 mm. Não deve propagar chamas, sendo constituído de materiais auto extinguíveis e isolador 
elétrico. As placas devem ser laváveis e facilmente removíveis, atendendo às normas da ABNT e ISO 
9001. O forro deve ainda ser sustentado por perfis T invertidos 24 mm pintados eletrostaticamente na 
cor branco. 

 

Perfil PVC 

1_ O perfil L deve ser utilizado para arremate junto  parede, sendo o perfil T utilizado para 
sustentação entre os painéis. 

2_ O perfil L deve ser fixado na altura desejada junto  parede, sendo que os perfis T devem estar 
posicionados na mesma altura (preferencialmente com pendurais rígidos). Os arremates das réguas 
junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência 
perfeitamente alinhadas e niveladas. 

3_ Os painéis devem ser posicionados a partir da lateral.  medida que os painéis forem colocados 
deve-se encaixar as travessas T e posicionar as presilhas de fixação. 

O esquema a seguir representa o processo de colocação. As placas de PVC podem ainda ser 
recortadas para a inserção de luminárias, sprinklers ou qualquer outro item especificado no projeto 
arquitetônico. Na entrega final o forro dever estar limpo e corretamente instalado.  

 

 

Perfil L e T Invertido que devem ser 
utilizados para a instalação do forro 
Material: PVC 
Cor: Branco 
Modulação: 625x625 mm 
Espessura: 10mm 

 

PVC RÍGIDO PARA FORROS NBR 14285 
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Requisitos; NBR 14286 

Determinação da estabilidade de aspecto ao 
calor; 

NBR 14287 

Determinação da estabilidade dimensional; NBR 14288 

Determinação da massa específica; NBR 14289 

Determinação da resistência ao impacto; NBR 14290 

Determinação da planicidade; NBR 14291 

Determinação da estabilidade ao 
intemperismo provocado artificialmente; 

NBR 14292 

Determinação de massa linear; NBR 14293 

Verificação do aspecto visual; NBR 14294 

Determinação do desvio de linearidade; NBR 14295 

Determinação do teor de cinzas. ASTM D 1895 – Método A 

Determinação da densidade aparente NBR 7139 – Método B 

Determinação da temperatura de 
amolecimento “Vicat” 

NBR 7977 – Método B 

Estabilidade Térmica 

Montagem / Instalação  

Antes da aplicação: O melhor processo para a colocação do forro é planejar o trabalho 
antecipadamente, medindo as superfícies e calculando as quantidades. 
Colocação: Estrutura de ferro, podendo sua fixação ser grampeada, pregada ou rebitada. 
Ferramentas necessárias: Régua, trena, espátula, broca de vídea, furadeira, serra para corte de 
metais, estilete, martelo, grampeador ou rebitadeira. 
Atenção: A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto marque em 
todos os cantos da parede a altura desejada. 
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11 ILUMINAÇÃO 

O nível de iluminação a ser utilizado deve estar de acordo com a NBR 5413 para cada tipo específico 
de ambiente e atividade, sendo respeitado o índice médio de iluminância a ser definido em projeto. 

A especificação da luminária deve ser elaborada visando atender a critérios técnicos e estéticos, em 
comum acordo com os arquitetos e projetistas. Deverá ser levada em consideração a utilização de 
luminárias eficientes e que garantam um bom rendimento. Deve-se tomar o cuidado com a 
modulação do forro, quando for o caso. 

11.1 Luminária de Teto de Embutir 

11.1.1. 625X625mm 

Luminária de embutir, dimensões externas 617x617x81mm, para quatro lâmpadas fluorescentes 
tubular T5 14W, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor 
facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada. Curva 
fotométrica aberta tipo “bat wing”. 

Modelo de Referência: FAC06-E414 de fabricação Lumicenter ou equivalente técnico ou superior 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

  

 

 

Ambiente com teto claro, paredes claras e chão escuro. 
Fator de perda 0,85. Plano de trabalho 0,80. 

11.1.2. Cilíndrica 

Modelo de Referência: 
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11.2 Lumináia de Teto de Sobrepor 

11.2.1. 625X625mm 

Luminária de sobrepor dimensões externas 595x595x61mm, para quatro lâmpadas fluorescentes 
tubular T5 14W, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor branca, 
refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa 
pintada. Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”. 

Modelo de Referência: FAC06-S414 de fabricação Lumicenter ou equivalente técnico ou superior 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

  

 

 
Ambiente com teto claro, paredes claras e chão 
escuro. Fator de perda 0,85. Plano de trabalho 0,80. 

11.2.2. Cilíndrica 

Modelo de Referência: 

11.3 Iluminação Externa 

Luminária externa dimensões 710x510mm, para lâmpada LED. Tampa com refrator em alumínio com 
99,5% de grau de pureza, abrilhantado e anodizado gerando uma distribuição fotométrica indireta e 
simétrica. Difusor estriado produzido em policarbonato injetado transparente de alto impacto, 
estabilizado contra raios UV. Base em alumínio injetado a alta pressão. Pintura eletrostática em 
poliéster em pó com proteção contra raios UV podendo ser selecionada qualquer cor RAL ou AKZO. 

Modelo de Referência: Poste Decorativo Rubi LED de fabricação Schréder ou equivalente técnico ou 
superior desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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11.4 Lâmpadas Fluorescentes Tubular T5 14W 

Lâmpadas fluorescentes tubular T5 14W dimensões 549x556,1x563,2x17mm. 

Modelo de Referência: TL5 ESS 14W/865 de fabricação Philips ou equivalente técnico ou superior 
desde que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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12 OUTROS ELEMENTOS DE ARQUITETURA 

12.1 Corrimão e Guarda-Corpo em Aço Galvanizado 

Características Técnicas e Especif icações do Material  

Devem sempre apresentar um peitoril, cuja superfície superior da seção transversal não seja plana 
horizontal, a fim de evitar a colocação de objetos.  

É vedada a utilização, na face interna do guarda-corpo, de componentes que facilitem a escalada  
(“longarinas horizontais”, ornamentos e travessas que possam ser utilizados como degraus). 

Os guarda-corpos e corrimãos da UFPR seguirão as seguintes tipologias, descritas abaixo: 

- Tipologia 1: Guarda-corpo/Corrimão  

Guarda-corpo/corrimão com acabamento em aço, posicionado nos dois lados das escadas, altura de 
110cm, com corrimão nas alturas de 70cm e 92cm, barras intermediárias verticais a cada 11cm de 
distância no máximo e montantes verticais com distância de no máximo 1,20cm. Utilizar para a barra 
superior, corrimãos de 70 e 92cm e montantes  tubo de aço galvanizado, ø=2", #=2mm; e para barras 
intermediárias tubo maciço de aço galvanizado ø=1/2". As finalizações do corrimão/guarda-corpo 
deverão ser arredondadas, com raios que variam de 10cm (fixação junto a parede ou entre barras 
horizontais e verticais) a 20cm (encontros de canto – corrimão de parede) ou demais situações – ver 
Detalhamento Arquitetônico.  

- Tipologia 2: Corrimão de Parede  

Corrimão de parede com acabamento em aço, posicionado em um dos lados da escada, altura de 
92cm. Utilizar para a barra superior tubo de aço galvanizado, ø=2", #=2mm. As finalizações do 
corrimão/guarda-corpo deverão ser arredondadas, com raios que variam de 10cm (fixação junto a 
parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (encontros de canto – corrimão de parede) ou 
demais situações – ver Detalhamento Arquitetônico.  

- Tipologia 3: Guarda-corpo  

Guarda-corpo com acabamento em aço, com altura de 110cm, barras intermediárias verticais a cada 
11cm de distância no máximo e montantes verticais com distância de no máximo 1,20cm. Utilizar para 
a barra superior e montantes tubo de aço galvanizado, ø=2", #=2mm; e para barras intermediárias 
tubo maciço de aço galvanizado ø=1/2". As finalizações do corrimão/guarda-corpo deverão ser 
arredondadas, com raios que variam de 10cm (fixação junto a parede ou entre barras horizontais e 
verticais) a 20cm (encontros de canto – corrimão de parede) ou demais situações – ver Detalhamento 
Arquitetônico.  

- Tipologia 4: Barra de Apoio para Deficientes  

Barra a ser fixada a parede com acabamento em aço, posicionado nos sanitário de PcD, altura de 
75cm do piso. Utilizar para a barra superior tubo de aço galvanizado, ø=4,5cm, #=2mm. As 
finalizações e encontros das barras de apoio deverão ser arredondadas, com raios que variam de 
5cm ou demais situações – ver Detalhamento Arquitetônico. 
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 Exemplo Guarda-Corpos/Corrimãos 

Execução 

Todos os corrimãos e guarda-corpos devem ser executados de acordo com a NBR 9050 e NPT 011-
11. A segurança do usuário e capacidade de carga em cada guarda-corpo deve estar de acordo com 
a NBR 14718.  

Deverão ser utilizados os materiais indicados no Item 1.2.1, conforme a Tipologia do Guarda-
Corpo/Corrimão.Todos os corrimãos e guarda-corpos devem ser executados conforme o padrão 
UFPR - Ver Pranchas do Projeto Arquitetônico – Detalhamento. 

Os tubos deverão ser soldados uns aos outros, utilizando solda do tipo mig para tubos de metalon, 
devendo ser aplicados no mínimo dois pontos de solda nos encontros dos tubos, os quais serão 
distribuídos nas partes inferior e superior dos mesmos. 

A fixação no piso e/ou parede deverá ser feita de acordo com o especificado no projeto, com 
chumbador e solda; e a distância entre montantes verticais deverá seguir o especificado no projeto, 
não podendo ultrapassar 1,20m - Ver Pranchas do Projeto Arquitetônico – Detalhamento. 

Acabamento da Superfície  

Aplicação do fundo antioxidante, o qual deverá ser do tipo fundo para galvanizados, 

Modelo de Referência: Ref. Suvinil. O tempo de secagem ao toque deverá ser de 2 a 4 horas, e o 
tempo de secagem final de 24 horas. O acabamento deverá ser executado sobre a base antioxidante, 
aplicando no mínimo duas demãos fartas de Esmalte Sintético Semi-brilho, Ref. Suvinil, utilizar cores 
conforme definido no Projeto Arquitetônico. Quaisquer dúvidas quanto a coloração entrar em contato 
com a FISCALIZAÇÃO. 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

Quaisquer superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e qualquer outra substância prejudicial, antes da aplicação da 
tinta; 

Deverão ser utilizados produtos e sistemas de limpeza não prejudiciais à superfície ou ao sistema de 
pintura. Deverão ser tomadas todas as precauções de segurança, quando do manuseio dos produtos 
ou equipamentos para limpeza; 

As superfícies deverão estar secas e lixadas; 

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
devendo-se observar um intervalo de no mínimo 24 horas entre demãos sucessivas; 
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Qualquer superfície que sofra algum processo de contaminação no decorrer do trabalho deve ser 
limpa novamente, antes de se dar continuidade ao processo de pintura; 

Se no intervalo entre a limpeza e a primeira demão, a superfície se oxidar ou apresentar qualquer 
sinal de contaminação, deverá ser efetuada uma nova limpeza; 

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: isolamento com tiras de 
papel, pano ou outros materiais; separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira 
comprimidas ou outros materiais; remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-
se um removedor adequado, sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões 
mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina – nas cores vermelho, alumínio, cinza 
escuro e branco, seguir referência indicada - para aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições. As 
tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 
recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e 
livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas 
dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a 
fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes 
mais densos. 

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade. 

12.1.1. Escada de Marinheiro 

Recebimento/ Critérios de Medição  

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por unidade instalada. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

Modelo de Referência: Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura eletrostática 
pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão Escada tipo marinheiro e proteção em tubo de ferro 
redondo esp.1 ½” e espessura de 16mm, tipo galvanizado e pré-pintura em supergalvite e pintura em 
esmalte sintético acetinado da Suvinil ou equivalente técnico ou superior, desde de que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO, na cor grafite escuro (SINAPI 73665 74194/1). 

Aplicação: Acesso à laje do Térreo e Acesso à cobertura do ático. 



 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS _SUINFRA_ UFPR_R04                                                                               
OBS.: Este material tem caráter orientativo. O Caderno de Encargos de cada projeto é de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA e deve conter todos os elementos necessários para a perfeita execução da obra. 

117 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

 

 

12.2 Equipamentos Sanitários e Copa 

12.2.1. Modelos de Referência das Louças Sanitárias 

TIPO: VASO SANITÁRIO E ASSENTO 
P.N.E. 

Características Técnicas 

Vaso sanitário na cor branco; 

Modelo de Referência: Linha Conforto (REF. P 
51) de fabricação Deca, e assento com abertura 
frontal e fixação cromada, linha Vogue Plus 
Conforto de fabricação Deca, ou equivalente 
técnico ou superior, desde que com autorização 
da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico 
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TIPO: VASO SANITÁRIO E ASSENTO 
PADRÃO A 

Características Técnicas 

Vaso sanitário na cor branco; 

Modelo de Referência: Linha Vogue Plus (REF. 
P 5) de fabricação Deca, e assento plástico com 
Slow Close Linha Ravena (REF. AP165), de 
fabricação Deca, ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

 

TIPO: VASO SANITÁRIO E ASSENTO 
PADRÃO B 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vaso sanitário na cor branco;  

Modelo de Referência: Linha Ravena (REF. 
P 9) de fabricação Deca, e assento plástico 
com Slow Close Linha Ravena (REF. 
AP165) de fabricação Deca, ou equivalente 
técnico ou superior, desde que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 
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TIPO:BARRA DE APOIO PARA VASO 
SANITÁRIO 

Características Técnicas 

Barra de apoio para vaso sanitário em aço 
inox, acabamento escovado, 80 cm. 

Modelo de Referência: (Código:00446416) 
de fabricação DecolMatic, ou equivalente 
técnico ou superior, desde que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 

 

TIPO:BARRA DE APOIO PARA VASO 
SANITÁRIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Barra de apoio para vaso sanitário Confort 
82cm. 

Modelo de Referência: Linha Confort 
(Código:2310.C) de fabricação Deca, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico.  
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TIPO: LAVATÓRIO P.N.E. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Lavatório com coluna suspensa, na cor 
branco; 

Modelo de Referência: Linha Vogue Plus 
(REF. L51)de fabricação Deca, ou 
equivalente técnico ou superior,desde que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico.  

  

TIPO: BARRA DE APOIO PARA 
LAVATÓRIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Barra de apoio para lavatório L51 em aço 
inox polido - atende todos os requisitos da 
norma NBR 9050 da ABNT. 

Modelo de Referência: Linha Confort 
Código 2390.I.ESC de fabriação Deca, ou 
equivalente técnico ou superior, desde que 
com autorização da fiscalização. 

Aplicação:Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 
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TIPO: CUBA DE EMBUTIR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cuba de embutir oval, na cor branca; 

Modelo de Referência: Código L 37, de 
fabricação Deca, ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO.  

  

TIPO:CUBA DE EMBUTIR OVAL, NA COR 
BRANCA; 

Modelo de Referência: Código L 59,de 
fabricação Deca, ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO.  

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 

 

TIPO: CUBA DE EMBUTIR REDONDA, NA 
COR BRANCA; 

Modelo de Referência: Codigo L 56 de 
fabricação Deca, ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 
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TIPO: MICTÓRIO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mictório, na cor branca; 

Modelo de Referência: Código M 711,de 
fabricação Deca, ou equivalente técnico ou 
superior, desde que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo 
à quantidade e disposição contidas no 
Projeto Arquitetônico. 

 

  

12.2.2. Metais Sanitários 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão 
apresentar defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis deverão ser perfeitamente adaptáveis 
às suas sedes, não sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de 
acabamento. 

A cromagem dos metais deverá ser perfeita, não sendo tolerado qualquer defeito na película de 
revestimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base. 
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Os metais deverão permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros danos até a entrega final 
da obra, por meio de filme plástico, conforme determinação do fabricante. 

TIPO: CUBA PARA COPA/CANTINA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cuba de aço inox para uso em copas e cantinas, 
dimensões 400x400 mm 

Modelo de Referência: Fabricação Franke, ou 
equivalente técnico ou superior, desde de que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à quantidade 
e disposição contidas no Projeto Arquitetônico. 

 

TIPO: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Torneira para lavatório mesa, fechamento 
automático, acabamento cromado polido;  

Modelo de Referência: Decamatic Eco ME-1173C, 
de fabricação Deca- ou equivalente técnico ou 
superior, desde de que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: VÁLVULA DE VASO SANITÁRIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de vaso sanitário, acabamento cromado 
polido; 

Modelo de Referência: Hydra Max Pro-4900.C, de 
fabricação Deca ou equivalente técnico ou supeiror, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 
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TIPO: VÁLVULA DE MICTÓRIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Válvula de mictório, acabamento cromado polido; 

Modelo de Referência: Decamatic Eco – 2572C, de 
fabricação Deca ou equivalente técnico ou superior 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: TORNEIRA DE PAREDE PARA SERVIÇOS  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Torneira de parede em metal cromado polido; 

Modelo de Referência: 1153.C39, de fabricação 
Deca ou equivalente técnico ou superior, desde de 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: TORNEIRA DE PAREDE BICA ALTA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Torneira de pressão, bica alta, acabamento cromado 
polido; 

Modelo de Referência: Linha Targa– 1168 C40, de 
fabricação Deca ou equivalente técnico ou superior, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 
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TIPO: CABIDE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cabide em metal cromado polido; 

Modelo de Referência: Linha Izy cód.2060-C37, 
de fabricação Deca ou equivalente técnico ou 
superior, desde de que com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: ACABAMENTO PARA REGISTROS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acabamento para registros em metal cromado 
polido;  

Modelo de Referência: Linha Itapema Bella 
cód.162660/ 162860, de fabricação Docol ou 
equivalente técnico ou superior, desde de que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1 E 1 1/2″ METAL 
CROMADO POLIDO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sifão para lavatório 1 e ½” em metal cromado polido;  

Modelo de Referência: cód.1680 C100.112, de 
fabricação Deca ou equivalente técnico ou superior 
desde de que com autorização da FSICALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 
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TIPO: SIFÃO PARA MICTÓRIO 11/2X2” METAL 
CROMADO POLIDO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sifão para mictório 11/2x2” com adaptador P/2 em 
metal cromado polido;  

Modelo de Referência: cód.1681 C100,de 
fabricação Deca ou equivalente técnico ou superior, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: DUCHA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ducha blindada em metal cromado polido 

Modelo de Referência: Ducha 5 Compacta, de 
fabricação Cardal ou equivalente técnico ou superior, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo  
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

TIPO: MISTURADORES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Misturadores Boxe/Banheira em metal cromado 
polido; 

Modelo de Referência: MY-2116, de fabricação 
Fabrimar ou equivalente técnico ou superior, desde 
de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico.  
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TIPO: GRELHA EM ALUMÍNIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grelha quadrada para ralo seco ou caixa sifonada 
em alumínio;  

Modelo de Referência: (Cód.27471234 – 
100x100mm); (Cód.24471293 – 150x150mm), de 
fabricação Tigre ou equivalente técnico ou superior, 
desde de que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no Projeto 
Arquitetônico. 

 

12.2.3. Acessórios 

TIPO: SIFÃO PLÁSTICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sifão plástico corrugado (tanque dos DML) na cor 
branco; 

Modelo de Referência: De fabricação Amanco, ou 
equivalente técnico ou superior, desde de que com 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no projeto 
arquitetônico.  

TIPO: SABONETEIRA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo de Referência: LIAC -80 Refil, de fabricação 
Jofel ou equivalente técnico ou superior, desde de que 
com a autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no projeto 
arquitetônico. 
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12.3 Bebedouro 

TIPO:Bebedouro de pressão. 

Bebedouro de pressão conjugado refrigerado, 
dimensão: 640x1120x320mm, em aço inox, tipo 
Coluna. 

Modelo de Referencia: BAG40, de fabricação IBBL 
ou equivalente técnico ou superior, desde de que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

TIPO: DISPENSER PARA PAPEL-TOALHA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo de Referência: AG 16.000, de fabricação 
Jofel ou equivalente técnico ou superior, desde de que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no projeto 
arquitetônico.  

TIPO: DISPENSER PARA ROLÃO DE PAPEL 
HIGIÊNICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo de Referência: AG 16.000 PS, de fabricação 
Jofel ou equivalente técnico ou superior desde de que 
com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: Fornecer e instalar, obedecendo à 
quantidade e disposição contidas no projeto 
arquitetônico. 
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12.4 Tablado de Sala de Aula 

Assoalho de madeira  tipo macho e fêmea em madeira maciça tipo Itaúba ou ipê, fixados em 
estrutura de madeira com altura acabada de 15cm, acabamento lixado e encerado. 

12.5 Quadro Escolar 

Moldura em alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Boxe do 
quadro em aglomerado natural 12mm e fundo anti-umidade revestido com chapa em resina 
melamínica cor verde  escolar  e emendas centralizadas. Prever Lousa branca e trilho para a sua 
movimentação sobre o quadro negro. Porta giz e iluminação com lâmpadas fluorescentes em toda a 
extensão. Ver detalhes no item Anexos. 

12.6 Bate Carteira 

Em madeira maciça tipo Itaúba  espessura de 2,5cm e altura de 15cm, com bordas externas 
boleadas fixadas  no máximo  a cada 0,75m  em dois pontos com parafuso e bucha plástica 
e acabamento com botão  em madeira Itaúba. 

12.7 Moldura – Circulação 

Moldura em madeira maciça tipo Itaúba, espessura de 2,5cm e altura de 15cm, com bordas 
externas boleadas fixadas no máximo a cada 0,75m em dois pontos com parafuso e bucha 
plástica e acabamento com botão em madeira Itaúba. 

12.8 Elementos Vazados 

Peças pré-moldadas em concreto, seguindo as dimensões especificadas em projeto. Essas 
peças deverão ser padronizadas e com arestas bem definidas e uniformes em textura, 
dimensão e coloração. O armazenamento desses elementos deve ser realizado de modo a 
evitar danos ao material. 

Processo de montagem: antes do assentamento, que deve seguir o padrão do projeto, os 
elementos devem ser umedecidos. Em seguida, tais peças devem ser assentadas com 
argamassa de cimento e areia em proporção 1:4. As juntas inicialmente devem ser 
assentadas no mesmo plano dos elementos, sendo rebaixadas com ferramenta apropriada 
na sequencia. Para grandes áreas de elementos vazados deverão ser utilizadas armações 
de reforço entre os blocos. Essas armações deverão estar imersas em argamassa de 
assentamento. Após o assentamento os elementos devem ser limpos e os resíduos de 
argamassa removidos. Os blocos mal posicionados, com imperfeições ou defeituosos 
deverão ser refeitos com uma nova aplicação de argamassa.  

12.9 Móveis 

Considerações Gerais  

Todos os mobiliários deverão ter seu projeto de detalhamento e amostras de 
materiais de acabamento aprovados pela SUINFRA-UFPR antes da execução.  
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Todos os mobiliários da UFPR deverão ser entregues montados, não poderão apresentar 
problemas de funcionamento, pintura, fixação das lâminas e/ou lâminas com emendas, falta 
de peças e componentes, pois não serão aceitos.  

Por ocasião da entrega serão inspecionadas as unidades adquiridas, devendo as mesmas 
apresentar selo, etiqueta ou carimbo com dimensões mínimas de 50 x 50 mm contendo: 
identificação do fabricante, a data de fabricação e campo para preenchimento da data de 
entrega. 

O mobiliário deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir 
proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais 
informações exigidas na legislação em vigor. Não será admitida a embalagem de partes do 
produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. 

12.10 Lixeiras 

Especificar lixeiras que comportem sacos plásticos de lixo para os volumes de 40L, 60L e 
100L, tomando-se o cuidado de especificar o volume de acordo com cada ambiente.  

Para sanitários, utilizar lixeiras para 40L nos boxes para bacia sanitária e para 60L nas 
bancadas. 

12.11 Junta de Dilatação 

 

Juntas de dilatação e aparelhos de apoio são elementos determinantes para o desempenho 
de obras de arte especiais. Como o próprio nome indica, as juntas são aberturas previstas 
nas estruturas que têm a função de possibilitar a movimentação da estrutura, reduzindo 
tensões indesejáveis que podem ocasionar fissuras. Servem, ainda, para promover a 
vedação contra a passagem de águas pluviais e materiais sólidos, que podem levar à 
deterioração de elementos da estrutura. Os aparelhos de apoio, por sua vez, são elementos 
de vinculação que associam as peças estruturais e permitem a sua movimentação (de 
translação, rotação ou ambas). 

•Principais Referências Normativas 

•NBR 6.118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

•NBR 7.187 – Projeto de Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido – 
Procedimento 
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•NBR 12.624 – Perfil de Elastômero para Vedação de Junta de Dilatação de Estrutura de 
Concreto ou Aço – Requisitos 

•NBR 9.783 – Aparelhos de Apoio de Elastômero Fretado – Especificação 

Na ausência de normas nacionais, as da American Society for Testing and Materials 
(ASTM) podem ser utilizadas como referência. 

As juntas elásticas pré-moldadas devem ser constituídas por perfis de PVC de alta 
densidade, concebidas para apresentar excelentes características de flexibilidade e 
durabilidade. Serão utilizadas em toda a extenção de junta de dilatação do edificio. É 
necessária adequação conveniente das armaduras de modo a possibilitar sua instalação. 

Por fim, o perfil elastomérico deve ser constituído por três elementos principais: câmara 
elastomérica pré-formada, adesivo epoxídico bicomponente e pressurização, nucleação ou 
vácuo na câmara elastomérica. O principal objetivo a ser alcançado com esse tipo de junta 
é a garantia da aderência. A tecnologia exige a execução de reforço das bordas, preparadas 
com concreto resinado de resistência superior ao longo da junta, para posterior colagem do 
perfil elastomérico contra as bordas já reforçadas. Tal reforço deve ser executado com 
argamassa à base de resina epóxi e cargas minerais. 

Considerações gerais  

Durante a execução de juntas de dilatação, deve-se verificar visualmente: 

•Se as juntas atendem rigorosamente, às dimensões previstas no projeto; 

•Se há perfeita linearidade das juntas; 

•Se não existem interferências da ar mação da estrutura com o elastômero; 

•Se não existem imperfeições na colagem do perfil nas bordas da junta. 

Além disso, é interessante, após a execução, realizar vistorias periódicas e observar o 
comportamento da vedação durante e após períodos chuvosos. A qualidade de rodagem 
pode ser comprovada imediatamente após a conclusão da junta, com a passagem de um 
veículo em velocidades diversas. 

Já em relação ao assentamento dos aparelhos de apoio, o controle da execução deve 
verificar no mínimo: 

•O atendimento aos desenhos e às especificações do projeto; 

•Se as áreas de assentamento são suficientes para acomodação, com folgas mínimas de 5 
a 10 cm; 

•Se há indícios de graxa, óleos ou qualquer outra substância nociva ao elastômero; 

•Se há facilidade de acesso para vistorias periódicas e trabalhos de limpeza e manutenção; 

•Se os aparelhos estão em perfeitas condições e livres para permitir todos os movimentos, 
deslocamentos e rotações para os quais foram projetados.
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Sequência De Execução 

 1. A sede da junta deverá estar 
seca, isenta de produtos graxos, livres de 
elementos sólidos no seu interior, com 
abertura constante e bordas sem 
esborcinamento. Caso a área não atenda às 
condições mencionadas, a mesma deverá 
ser recomposta. 

 2. O processo de execução da junta 
começa com a limpeza mecânica das bordas 
da sede para remoção de qualquer tipo de 
impureza, até chegar no substrato são. 

 3. É aplicado primer de alta 
penetrabilidade a fim de promover uma 
melhor ancoragem. 

 4. Em seguida, aplica-se adesivo 
epoxídico nas laterais do perfil, espalhando-
o de forma contínua e uniform. 

 5. Realizam-se o tamponamento do 
perfil elastomérico e a instalação da válvula 
de pressurização. 

 6. Só então é que se inicia a 
instalação do perfil elastomérico na sede da 
junta. 

 7. Em seguida, faz-se a 
pressurização do perfil elastomérico durante 
a cura inicial do adesivo epoxídico, que deve 
durar em torno de 24 horas. 

 8. Concluída essa etapa, parte-se 
para a limpeza do excesso de adesivo que 
foi expulso durante o processo de 
pressurização. 

 9. Por fim, é removida a válvula para 
liberação do ar, restabelecendo assim o 
equilíbrio isobárico.  

Recebimento/ Critérios de Medição  

Juntas  

O serviço é medido por metro linear de junta colocada, de acordo com o projeto, e pago 
conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos quais geralmente estão inclusos 
fornecimento de materiais, transporte e colocação da junta elástica, considerando- se todas 
as perdas do material. Também é costume incluir no preço a mão de obra especializada 
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com encargos sociais, as ferramentas e os equipamentos necessários à completa execução 
do serviço. 

Nos preços unitários de juntas com perfil elastomérico e reforço de bordas, os preços 
unitários devem incluir, ainda, o esmerilhamento ou jateamento de bordas de laje, aplicação 
de primer adesivo, execução de bordas com composto epoxídico antiabrasivo, aplicação de 
adesivo epóxi de ambos os lábios e na junta, pressurização de junta, quando necessário, 
aplicação de verniz epóxi antiabrasivo e todos os outros serviços necessários à execução. 

Aparelhos de apoio – Cálculo normalmente é feito por unidade assentada ou tratada, no 
caso de serviços de recuperação. 

Intervenção para manutenção  

Tanto o sistema de vedação das juntas, quanto os aparelhos de apoio devem ser 
inspecionados regularmente e mantidos livres de detritos. No caso dos aparelhos de apoio, 
eles devem ser examinados periodicamente para verificar se estão bem posicionados e 
alinhados, se podem mover-se de acordo com o projetado ou se a falta da manutenção com 
a presença de detritos é causa de restrição ao seu funcionamento perfeito. Também devem 
ser verificadas presença de fissuras no elastômero, deformações indevidas e corrosão das 
chapas de aço, se aparentes. “Já as juntas de dilatação devem ser inspecionadas, 
anotando-se seu tipo, sua integridade, sua capacidade de vedação e se está de acordo com 
o projeto. Também, devem ser medidas suas aberturas com o registro simultâneo da 
temperatura ambiente”, explica Prepedígna Silva. 

Entre as patologias às quais as estruturas estão sujeitas em decorrência de especificação e 
instalação incorretas, bem como da falta de manutenção adequada de juntas de dilatação e 
aparelhos de apoio, destacam-se: 

•Em juntas de dilatação – falhas nas juntas podem levar à infiltração de águas pluviais, 
acarretando uma degradação das estruturas; 

•Em aparelhos de apoio – a especificação incorreta e a falta de manutenção podem 
acarretar obstrução dos aparelhos de apoio, comprometendo o seu desempenho e 
induzindo esforços não previstos nas estruturas. 

Material  

Junta de dilatação com fitas elastoméricas (neoprene): fixados nas extremidades da 
superestrutura, com perfis metálicos com reentrâncias para alojar as extremidades da fita 
elastomérica. As fitas podem, ainda, ser instaladas em conjunto, compondo um sistema 
para grandes movimentações e aberturas. (SINAPI 74121/001). 
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13 COBERTURAS 

13.1 Estrutura do Telhado 

Logo após o término das estruturas de concreto armado, deverão ser construídas a 
estrutura do telhado. A laje deverá estar perfeitamente limpa e livre de restos de construção, 
peças de desmontagem etc... Observando que a platibanda e o seu revestimento interno 
dever estar executados. 

A estrutura do telhado ser de madeira seca em itaúba de primeiro uso, executada de acordo 
com as dimensões e espaçamentos indicadas para suportar as telhas especificadas em 
projeto, deverão estar ancoradas nas esperas deixadas chumbadas na laje. 

Todo o madeiramento do telhado deverá, antes ou após concluído, receber tratamento anti-
mofo e cupinicida. A aplicação poderá ser através de pintura ou imersão das peças em 
cubas com produto em cor escura. O produto a ser aplicado dever ser próprio para o 
tratamento e de resultados reconhecidos, ex: Jimo Cupim, Penetrol, Carbolineum, Pentox 
etc... 

Caber ao Contratado verificar a direção, o sentido dos ventos dominantes no local da obra, 
adotando a sequência de recobrimento lateral mais adequado de superposição das peças. 

Todo o madeiramento da estrutura deverá ser de procedência certificada por lei, com selo 
da Cerflor: Certificação Florestal. 

13.2 Telhas de Fibrocimento 

As telhas em fibrocimento deverão ser onduladas da marca Brasilit, espessura 8mm e sem 
utilização de amianto. 

Montagem 

A montagem deverá se iniciar do beiral em direção ao ponto mais alto do telhado 
(cumeeira). As guias opostas deverão ser montadas simultaneamente no sentido contrário 
aos ventos predominantes. 

 

Para evitar a sobreposição de quatro placas, os cantos das telhas intermedirias deverão ser 
cortados em diagonal como no esquema a seguir.O corte de canto é obrigatório, pois evita o 
surgimento de frestas, que possibilitam a entrada de luz e água, além de evitar deformações 
nas telhas 
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Fixação - A fixação em estrutura de madeira deve ser realizada através de um parafuso 
metálico galvanizado e, em estrutura de concreto ou metálica, através de ganchos com 
roscas, tal como no esquema a seguir. 

 

Durante a instalação deve-se evitar martelar excessivamente os pregos de fixação, pois 
podem causar trincas nas telhas. É contraindicado pisar nas telhas, sendo necessária a 
colocação de tábuas nos dois sentidos, apoiadas de forma a distribuir o peso sobre os 
pontos de apoio da telha, viabilizando a livre movimentação dos montadores. 

Demais dúvidas devem ser esclarecidas diretamente com o fabricante e fornecedor do 
produto. 

13.3 Calhas e Rufos da Cobertura 

Deverão ser executadas calhas de platibanda (rufos) em chapa galvanizada n. 24 USG, 
e=0,6 mm, devendo obedecer às seções e caimentos (mínimo 1%) indicados em projeto.  
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Os pontos de descidas para os condutores verticais serão em chapa galvanizada n. 24 
USG, diâmetro indicado em projeto, executado de forma a garantir o perfeito escoamento 
das águas pluviais provenientes da cobertura. 

As calhas serão assentadas sobre estrado de madeira de lei e deverão receber tratamento 
anti-mofo e cupinicida. A aplicação de material poder ser realizada através de pintura ou 
imerso das peças em cubas com produto em COR ESCURA.O material dever ser novo e 
sem uso e o processo de execução deverá ocorrer de acordo com o detalhe em projeto. As 
calhas deverão ainda ter caimento recomendado no projeto (mínimo 1%) , e serão fixadas 
no encontro das chapas, rebitadas nas emendas entre as calhas e rufos e nos pontos 
críticos, assim como em todos os pontos indicados nos detalhes do proeto ou solicitados 
pela FISCALIZAÇÃO, bem como em outros pontos que a CONTRATADA julgar necessário 
perfeita estanqueidade do sistema de coberturas. Deverá também ser prevista a colocação 
de outros acessórios, bem como de selante de vedação do tipo Aviseal da Avibrás 
Aeroespacial S.A., cor branca, silicone ou sikaflex. 

Deverão ser instaladas pingadeiras em todos os locais necessários das coberturas, mesmo 
que no indicadas no projeto arquitetônico, inclusive onde deságua em calhas. Nas calhas 
deverão ser instalados buzinotes (extravasores), com tubos de metade do diâmetro dos 
tubos de descidas de guias pluviais, conforme detalhe no Anexo A, em projeto ou conforme 
recomendação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

13.4 Telhas Sanduiche 

A cobertura será executada com telhas metálicas trapezoidais do tipo sanduíche, pré-
pintadas em ambas as faces na cor branca, preenchidas com isolamento térmico em 
poliuretano, e inclinações e paginação conforme projeto. Deverão constar todos os 
acessórios e arremates necessários para uma perfeita fixação, vedação e estanqueidade da 
cobertura, incluindo cumeeiras, rufos laterais, chapins, etc..., junto a calha deverá receber 
peça de acabamento ( ref. Perfilor ou Panisol ). 

Os parafusos de fixação das telhas serão do tipo auto brocantes com arruela metálica e de 
borracha para vedação, da ITW, ou das marcas recomendadas pelo fabricante das telhas. 

Todos os sistemas de coberturas deverão ser executados de acordo com todas as 
recomendações deste memorial, com relação a materiais, equipamentos e serviços, bem 
como todas as normas e recomendações dos fabricantes dos materiais a serem utilizados 
nos sistemas de coberturas, utilizando-se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, 
sendo de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA, mesmo nas condições mais 
adversas, a garantia da perfeita estabilidade e estanqueidade dos sistemas de coberturas. 

Todos os acessórios metálicos a serem utilizados na cobertura deverão ser 
zincados/galvanizados. 

As coberturas deverão ser executadas de acordo com todas as recomendações acima, bem 
como todas as do fabricante, sendo que serão refugadas todas as telhas com defeitos, e 
demais peças ou acessórios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de 
coberturas. 

13.5 Telhas em Aço Zincado 

As telhas em aço zincado nas duas faces com chapas de espessura de 0,50mm com 
pintura em cor branco RAL 9010 o acabamento inferior e cor verde RAL 6032 o acabamento 
superior e  externo com preenchimento em poliuretano expandido  espessura de 30mm , 
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para isolação térmica, absorção e isolação acústica, com todos os acessórios de 
acabamento na cumeeira, nas emendas e nas bordas tipo LR33 ref. Termilor de 
fabricação Perfilor, telha de boa qualidade , com garantia  de  total impermeabilidade e 
grande durabilidade e padrão primeira linha. 
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14 ANEXOS 

14.1 Detalhe Dispenser p/ Toalha de Papel Interfolha 
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14.2 Detalhe Dispenser p/ Toalha De Papel Interfolhada P/ 
PcD. 
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14.3 Detalhe Cabideiro 
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14.4 Detalhe Cabideiro I.S. PcD. 
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14.5 Detalhe Vaso e Válvula para Vaso Sanitário 
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14.6 Detalhe Papeleira 
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14.7 Detalhe Papeleira Rolão I.S. PcD. Barra de Apoio 
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14.8 Detalhe Mictório 
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14.9 Detalhe Barra de Apoio I.S. PcD. 
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14.10 Detalhe Barra de Apoio I.S. PcD. 
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14.11 Detalhe Fixação de Barra de Apoio na Parede 
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14.12 Elevação Quadro Negro e Lousa 
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14.13 Detalhe Quadro Negro e Lousa 
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14.14 Detalhe Genérico Rufo 
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14.15 Detalhe Genérico Calha/Rufo 
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14.16 Detalhe Genérico Impermeabilização Tipo com Tráfego 
Eventual 
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14.17 Detalhe Genérico Impermeabilização Tipo com Tráfego 
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14.18 Detalhe Genérico Impermeabilização Tipo sem Tráfego 
Autoprotegida 
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14.19 Detalhe Genérico Impermeabilização de Floreiras e 
Lajes Jardineiras 

 

14.20 01.Planta de Estrutura do Tablado 

                             02.PLANTA DE MADEIRAMENTO DO TABLADO 

                                           03.ELEVAÇÃO DO TABLADO 
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14.21 Corte Tablado 
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14.22 Detalhe 01 

 

14.23 Detalhe 02 

 

Observações: 

- Todos os materiais utilizados na obra deverão ser aprovados pela fiscalização da UFPR; 

- Qualquer substituição ou alteração de especificação deverá ser comunicada e aprovada 
pelos autores do projeto; 
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- As especificações contidas no projeto arquitetônico poderão ser substituídas por 
equivalentes desde que esta equivalência seja comprovada através de laudo do IPT que 
deverá ser fornecido pela empresa aprovada pela SUINFRA; 

- Verificar especificações complementares/execução no caderno de encargos. 


