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INTRODUÇÃO 

Esta especificação consiste na execução da reforma do QUARTEL DE 

CAMPANÁRIO, 4º Grupamento/2º Pelotão/155ª Cia PM/19º BPM, em terreno situado na 

Praça do Quartel, nº 102, Centro, município de Campanário/MG, conforme planilhas, 

memorial descritivo e projeto arquitetônico básico, em anexo. 

O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e 

é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG. 

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e, 

na sua falta, o Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto da obra. 

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 

apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança 

do Trabalho.  

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com planilha e 

memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE. 

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos 

complementares e detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e 

autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso. 

A empresa contratada deverá fazer contato com preposto da obra e com os 

técnicos responsáveis após a assinatura do contrato e antes do início da obra afim de agendar 

reunião para esclarecimento de dúvidas. 

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras 

rigorosamente atualizado. 

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 canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra 

roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições 

adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros. 

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem 

que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR-18 e compatíveis com a fase da obra. 

A observância do estabelecido na NR-18 não desobriga os empregadores do 

cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, 
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determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em 

negociações coletivas de trabalho. 

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados 

em memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos 

materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica. 

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, 

conforme Decreto Estadual 44903/08. 

Ao final da obra, a empresa deverá fornecer à Contratante o Manual de Uso 

das Instalações com as devidas notas fiscais e garantias. 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MOVIMENTAÇÕES 

E LOCAÇÕES 

Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra: 

O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, 

compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a 

finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os 

elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e 

elementos necessários à sua execução e identificação. 

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO DA 

OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a 

CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-se das condições 

existentes. 

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação 

cedida pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, 

pintada e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE. 

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, 

refeitórios, depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser 

aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha. 

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e 

submetê-lo à aprovação do PREPOSTO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de 

emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços. 
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No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo 

completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, 

anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, alvará de instalação. 

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em 

permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada 

e inserção de materiais. 

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para 

encerramento de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da 

Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas 

separadas somente para este fim. 

 

Barracão de Obra: 

A CONTRATANTE fornecerá espaço para que a CONTRATADA possa utilizar 

como barracão de obra, sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e 

com suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o termino dos serviços. 

Caso não haja espaço, a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra. 

Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras 

conforme NR-18. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, 

barracão para pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e 

ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa dos 

trabalhadores que não residem no local. 

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura 

montada, priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino 

correto da estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual. 

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser 

executadas de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as 

normas da ABNT e das concessionárias. Todo material e serviço destinado a instalação dos 

padrões de água e luz estão inclusos na planilha. 

Para obras realizadas dentro das Unidade da PMMG a Contratada poderá utilizar 

para abastecimento de água, esgoto e energia as redes internas da PMMG. Contudo as ligações 

deverão ser providenciadas pela CONTRATADA após a autorização do preposto da obra com 

a instalação de medidores para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA 

deverá após o termino, emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de 
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água e energia para pagamento ao estado. O medidor ficará por definitivo de posse da 

Contratante após o fim da obra. 

 

Locação da obra com gabarito 

Deverá ser construído gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas 

de 6” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas 

em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados 

fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com 

concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si. 

O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância 

suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a 

movimentação de pessoal e de equipamentos. 

Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá 

ser descontínuo. 

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe 

de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas 

(fundações, pilares, cintas etc). Cada eixo será marcado e numerado a tinta em, pelo menos, 

quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, pelo 

sistema de par ordenado. 

Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado 

quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, 

cravados até a metade. 

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos 

pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados 

opostos do gabarito. 

Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido Nº 

18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção 

desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto 

desejado, cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. 

A locação da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser 

executada e conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. 

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções, mesmo 

que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 
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Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta 

pela CONTRATADA. 

Deverão ser conferidos os afastamentos da obra às divisas, os ângulos reais do 

terreno, assinalado(s) o(s) RN'(s) e marcados os pontos característicos através dos aparelhos 

de precisão (teodolito ou nível). 

O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro 

nível da obra, após autorização da fiscalização. 

O critério de medição para pagamento da Locação da Obra será a área de projeção 

horizontal da edificação. 

 

Colocação de Tapume 

Os tapumes são dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de 

obras, impedindo o acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. 

É obrigatório a colocação de Tapume, construídos de forma a resistir ao impacto 

de no mínimo, 600 Pa (60 kgf/m²) e observar a altura mínima de 2,20m em relação ao nível do 

terreno.  

A critério da Fiscalização o tapume poderá ser enterrado ou fixado em base de 

concreto, dependendo das necessidades e limitações da obra. 

Deverá ser instalado fechamento com tapume em todo o perímetro da obra, 

dividindo-o com o logradouro público. O tapume será instalado na calçada, devendo ser 

solicitado, autorização ao órgão competente do Executivo Municipal para estrangulamento 

temporário da citada calçada quando a obra fizer divisa com logradouro público. Caso a obra 

seja interna, a Unidade e mesma deverá avaliar a necessidade de execução do tapume. 

O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima 

de 2,2m em relação ao nível do terreno. 

Administração Local 

De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissionais, 

a Administração local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com 

pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro 

responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de 

produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes 

de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e 

segurança do trabalho, outros que se fazem necessários no canteiro de obra. 
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O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 3 horas/diárias 

durante o período da obra e o Encarregado Residente em tempo integral. 

 

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, 

pela Norma Regulamentadora NR-18. 

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de 

esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas. 

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, 

água, esgoto, rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas. 

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente 

umedecidos, para reduzir a formação de poeira. 

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não 

deverá obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas. 

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de 

carga deste. 

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem 

através de lavagem. 

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, 

evitando a poeira nestes locais. 

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a 

remoção (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado 

ao bota-fora (aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal 

com licenciamento ambiental para tal operação. 

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas 

caçambas, pois isso torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os 

resíduos. Caçamba é destinada apenas para entulhos.  

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela 

empresa contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria. 

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local 

deverá possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG. 

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos à PMMG, 



10 

 

esta deverá se resguardar com recibo de entrega. 

 

 

1.1 Instalações de placa da obra 

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 

2,00x1,50 m e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos: 

nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho 

Regional, inclusive região; 

nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de 

acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

nome da obra que será eregida; 

valor da obra; 

prazo de execução da obra; 

logomarca da PMMG; 

logomarca da empresa responsável. 

A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e 

parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na 

frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. 

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, 

cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. A placa 

e seu conteúdo devem ser aprovadas e licenciadas pela PBH. 

Segue abaixo modelo da placa: 
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1.2 Demolição de piso existente, inclusive afastamento 

Remoção piso de madeira e cerâmico alojamento inferior desativado 24,89m2; 

remoção piso madeira quarto superior 14,66m2; remoção piso cerâmico sala 9,30m2; remoção 

piso cerâmico banheiro 3,20m2. 

 

1.3 Demolição manual de revestimentos em paredes 

Demolir 3,6m2 cerâmica parede do alojamento inferior desativado; 6,2m2 da 

cerâmica das paredes do banheiro do alojamento superior 

 

1.4 Demolição de rodapé em geral, inclusive argamassa de assentamento 

Rodapé do alojamento inferior desativado 20,00m; remover rodateto de gesso do 

banheiro inferior 7,6. 

 

1.5 Demolição de reboco inclusive afastamento 

Remoção do reboco de toda a parte interna e externa do muro da garagem; 

remoção do reboco nas outras áreas da parte interna da garagem onde houver necessidade; 

remoção de reboco 50cm do chão subindo para a parede em volta de todo o quartel; remoção 

de reboco na parte superior da fachada do quartel onde houver necessidade; remoção de 

reboco em outras partes onde houver necessidade. 

Obs.: está sendo considerada uma área maior para este fim. 

 

1.6 Demolição manual concreto armado (pilar / viga / laje) 

Remoção pilar do centro da garagem tamanho 20cm x 20cm x 250cm. 

 

1.7 Barracão para deposito em tabuas de madeira e cercamento com fita identificativa 

no local da obra 

Utilizar as dependências do quartel para guardar material, higienização, descanso, 

alimentação e uso geral dos funcionários. Fazer as adequações necessárias para este fim. 
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1.8 Remoção manual de entulho + bota-fora de material excedente até aterro autorizado 

Inclui todo entulho gerado na obra, inclusive pelas demolições. Este entulho será 

juntado e posteriormente será feita a descarga em caminhão até aterro 

Obs.: Este serviço inclui colocar todo o entulho em caçamba, o transporte e serão 

acrescentados 25% pela variação de volume na planilha orçamentária. 

 

2. FUNDAÇÕES (PROFUNDAS E RASAS) E ESTRUTURAS EM CONCRETO 

ARMADO E PARTE ESTRUTURAL METÁLICA 

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às 

disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras 

específicas, em sua edição mais recente. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e 

minuciosa verificação por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e 

armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e 

outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das 

tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não 

sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos 

elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência 

das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto. 

Para a execução da Laje pré-fabricada treliçada com EPS (isopor), a Contratada 

deverá elaborar projeto específico com quantitativos de material e detalhamento com RT 

responsável. 

 

Armaduras e Acessórios: 

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

como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a 

matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480. 

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade 

quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, 

esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a Contratada 

providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de 

laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e 
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NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios 

comparados às exigências da Norma NBR 7480. 

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de 

madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por 

categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função 

da ordem cronológica de entrada. 

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras 

prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo 

preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto 

com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá 

ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão 

providas de arames de fixação nas armaduras. 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A 

limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. 

Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo 

a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas. 

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico. 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os 

raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 

e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não 

poderão ser dobradas junto às emendas com solda. 

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto 

executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com 

as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também 

aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152. 

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim 

de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto. 

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não 

provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 

10.5 da Norma NBR 6118. 
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Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão 

ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a 

concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

 

Fôrmas: 

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento 

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

madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas 

compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou 

simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de 

execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o 

espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente 

da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho. 

A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será 

de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de 

sustentação e escoramento, ou cimbramento das fôrmas. A Fiscalização não autorizará o início 

dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes. 

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

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

sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, 

alinhamentos e contornos indicados no projeto. 

No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o 

concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico 

adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber 

aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a 

estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedação 

das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da 

calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. 

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa 

exposição antes da concretagem. 
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A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de 

tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento 

uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto. 

As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 

5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão 

ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as 

tolerâncias previstas na Norma NBR 6118. As superfícies que ficarão em contato com o 

concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e 

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes 

no item 9.5 da Norma NBR 6118. 

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para 

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

adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada 

providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de 

modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a 

Fiscalização. 

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas 

superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas 

e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o 

traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de 

concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização. 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, 

conforme descrito nos itens anteriores. 

 

Concreto: 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e 

os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e 

o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733. 

Para cada partida de cimento será fornecido certificado de origem correspondente. 

No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma 

marca ou procedência. 
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O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos 

secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de 

modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de 

cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas 

NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a 

ordem cronológica de entrada no depósito. 

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das 

Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às 

características e ensaios. 

Quanto ao agregado graúdo, será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada 

proveniente do britamento de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, 

como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo 

será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua 

composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211. O armazenamento em 

canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de 

trânsito sobre o material já depositado. 

Quanto ao agregado miúdo, será utilizada areia natural quartzosa ou artificial 

resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre na 

especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua 

utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e 

outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a 

evitar a sua contaminação. 

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

álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em 

princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível 

possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. 

Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118. 

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos 

agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem 

concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a 

trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das 

peças. 
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No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de 

garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes 

aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes. 

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será 

determinada pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais 

adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e 

trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118. 

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações 

de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A 

utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e 

impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da 

Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que 

contenham cloreto de cálcio. 

Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser 

utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação 

e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de 

alto-forno e outros cimentos especiais. 

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente 

testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através 

de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus 

componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em 

atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais. 

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma 

NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. 

Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser 

convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos 

necessários para garantir a estabilidade da estrutura. 

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com 

equipamento adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e 

prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras. 

O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e 

deverá durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 

elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o volume 

da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto. 
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O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da 

Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de 

concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos especialmente 

designados pela Contratada e Fiscalização. 

O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. 

Os meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a 

segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de 

pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e 

passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118. 

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e 

aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no 

planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o plano de 

concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de 

concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência 

arquitetônica. 

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de 

toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação 

pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização 

dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença da Fiscalização, em 

cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação 

de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela 

Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com 

argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou 

de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com 

ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a 

Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto 

deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua 

posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será 

contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do 

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

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento 

também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. 
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Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja 

perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas. 

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada 

comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que 

haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e 

vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em 

obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, 

com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a 

operação de adensamento. 

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

socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento 

será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. Durante o 

adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos 

ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se 

formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será dada no 

adensamento junto às cabeças de ancoragem de peças protendidas. O adensamento do 

concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de 

imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as 

lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará 

condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a 

indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão 

operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras. 

Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118. 

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em 

processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água e ar 

sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento 

eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possível. Se recomendado pela 

Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de 

garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça. 

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do 

cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após 

o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada 
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pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da 

NBR 6118. 

O concreto preparado com cimento Portland terá de ser mantido umedecido por 

diversos dias após sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas que 

ocorrem durante o endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros dias. 

A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e 

mais durável, quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse contrato, 

para que o concreto não tenha prejuízo em sua durabilidade. 

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

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de 

endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 

mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou 

prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão 

abundantemente umedecidas com água durante, no mínimo, 3 dias após o lançamento. Como 

alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja 

protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por 

fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o 

suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no 

campo e do tipo de estrutura.  

A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e 

dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da 

estrutura. 

A NBR 7678 deverá ser seguida para definição dos tempos mínimos de cura. 

 

Reparos 

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

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

materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos 

advindos da execução e que não esteja de acordo com o projeto estrutural assinado por 

responsável técnico, este deverá ser procurado pela CONTRATADA com o objetivo de 

acrescentar aos documentos da obra Parecer Técnico e demais documentos deste profissional 

a cerca dos procedimentos corretivos. 
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Deverão obedecer às dimensões, características técnicas e disposição de 

conformidade com as indicações de projeto. A colocação deverá ser realizada de modo a 

garantir a sua indeslocabilidade e a fixação dos cabos de protensão. 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, em 

conformidade com os itens anteriores. 

 

Aceitação da Estrutura: 

Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará 

mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118. 

 

 

2.1 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO 

Lançamento concreto para vigamento do muro. 

 

2.2 Vigamento 30cm (largura) X 20cm (altura) para parte superiror do muro da 

garagem com Treliça 4,2Mm Ca60 8Cm (peça de 8m) + mão de obra para fixá-la 

no local 

Treliças a serem usadas no vigamento do muro cujo perímetro total é de 15,70m 

(7,70m + 6,60m + 1,40m). 

 

2.3 Costura de fissuras/trincas/rachaduras com grampos/ferragem ACO CA-50 de 

6,3mm ou 8,0 mm e argamassa forte 3:1:1 (areia, cimento, cal) 

Obs. 1: Inclui serviço + argamassa (não inclui ferragem que estará em campo 

próprio) 

Obs. 2: locais para costura são sala do REDS, banheiro, recepção público externo, 

recepção PMMG, alojamento desativado, garagem (inclusive o muro da garagem). Inlcui 

outras áreas a serem indicadas. 

As costuras serão feitas com rasgos nos locais onde se encontram as 

fissuras/trincas/rachaduras e preenchimento com as ferragens indicadas de acordo com a 

necessidade, sendo, preferencialmente, o uso de aco 6,3mm para fissuras e trincas e 8,0mm 

para rachaduras. Contudo, o encarregado pode mesclar os ferros ou fazer permuta. Os rasgos 

nos locais serão preenchidos com argamassa. 
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2.4 concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) 

Concreto para vigamento do muro. 

 

2.5 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/ 2015 

Fôrma 30cm (largura) X 20cm (altura) para concretagem do vigamento treliçado 

do muro. 

 

2.6 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO 

Barras de aço para costura de fissuras/trincas/rachaduras. 

 

2.7 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 

Barras de aço para costura de fissuras/trincas/rachaduras 

 

 

3. LAJES, PISOS, CONTRAPISOS, ESCADAS E OUTROS (não inclui 

revestimento cerâmico e acabamento) 

 

PISOS: 

Neste Memorial estão sendo considerados para a execução do piso as seguintes 

etapas: 

 Lastro de Concreto Magro resistência mínima fck = 9 Mpa (Quando no piso 

houver armadura. Quando não houver a execução de armadura esta camada 

deverá ser desconsiderada. A critério da fiscalização); 

 Contrapiso ou camada intermediária entre piso e camada de regularização, em 

concreto FCK=15 MPa ; 

 Camada de Regularização com argamassa 1:3; 

 Camada de acabamento  - Revestimento do piso. 

 

Contrapiso: 

Antes da Camada de Regularização deverá ser executado uma camada de lastro de 

concreto magro. O solo que receberá o lastro deverá estar umedecido e perfeitamente 

compactado. 

Será executado concreto, misturado na betoneira FCK = 15 MPa. 
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Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações com lastro de 

concreto. 

 

Camada de Regularização Desempenada: 

O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, 

com aditivo impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, 

regularizado e desempenado. 

Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos. 

Cimento e areia média no traço volumétrico 1:3 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 

esquadrejamento entre paredes e contra piso. 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de 

conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de 

impurezas. 

 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a 

verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates. 

O piso não deverá apresentar som cavo, principalmente próximo às juntas 

plásticas, apresenta-se integro e sem fissuras. 

 

 

3.1 Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 3 cm 

Contrapiso nivelado 25m2 para alojamento inferior desativado; 14,66m2 quarto 

superior; 9,30m2 sala; 8,94 cozinha; 3,20 entrada do banheiro e banheiro. 

 

3.2 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada 

Aterro compactado local onde ficava banheiro alojamento inferior 0,08m3. 

 

3.3 Lastro de concreto magro 

Concreto para alojamento inferior desativado 

 

4. HIDROSSANITÁRIO 

Não há. 
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5. ELÉTRICO 

Os materiais elétricos abaixo mencionados serão utilizados caso haja necessidade de se refazer 

alguma parte elétrica durante execução dos serviços gerais de reforma como, por exemplo, durante execução de 

forro PVC. 

5.1 Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) 

 

5.2 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

 

5.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para ci rcuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

 

5.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circ uitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

 

5.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circ uitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

 

5.6 Plafon simples branco bocal plástico e27 - fornecimento e instalação 

Utilizar no banheiro inferior. 

 

 

6. TELEFONIA E LÓGICA 

Não há.  

 

7. PREVENÇÃO INCÊNDIO 

Não há 

 

8. ALVENARIA, VEDAÇÃO, LEVANTAMENTO DE PAREDES, CHAPISCO E 

REBOCO 

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, 

água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 

 

Rasgos em alvenaria para embutir tubulações: 
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Para instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte, podendo ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento 

do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

Os custos para rasgo em alvenaria e para embutir todas as tubulações existentes 

em projetos já estão inclusos no valor para execução das instalações da Planilha 

Orçamentária. 

 

Alvenaria de Bloco Cerâmico: 

Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados, serão de 

procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, 

suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro 

qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e 

dimensões perfeitamente regulares. 

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas 

NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias 

com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados 

nas normas. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja 

espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os 

tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As 

camadas de argamassa deverão ser aplicadas na juntas na posição horizontal e vertical 

cobrindo todos os lados dos tijolos.  

A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras 

fiadas do pano de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura. 

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em 

pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas 

pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 
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o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade 

com o projeto. 

 

Elevação de alvenaria: 

A elevação da alvenaria deverá seguir os seguintes passos: 

 Iniciar a construção pelas extremidades, isto é, nas junções com alvenarias 

principais e/ou pilares, estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias 

assentadas de acordo com o item precedente; 

 Assentar os blocos de maneira escalonada, aprumados e nivelados com os 

da primeira fiada para a marcação das linhas das fiadas, que garantirão o 

alinhamento dos blocos. Será indispensável a utilização do escantilhão 

(peça metálica ou de madeira com graduação em centímetro), tomando-se 

como referência a primeira fiada assentada; 

 Amarrar as linhas guias das fiadas em blocos ainda não assentados, ou em 

pregos cravados na junta, ou ainda no próprio escantilhão. 

 A argamassa de assentamento deverá ser estendida sobre a superfície 

horizontal da fiada anterior e na face lateral do bloco a ser assentado 

(quando for o caso) em quantidade suficiente para que nenhuma porção 

seja expelida quando aplicada pressão no bloco para o seu correto 

assentamento, observando-se a espessura prevista para a junta. As 

correções dos blocos (nível e prumo) só poderão ser efetuadas antes do 

início da pega da argamassa, ou seja, logo após o assentamento do bloco. 

Será indispensável a utilização de gabaritos norteadores de correto 

preenchimento de argamassa na face superior da fiada dos blocos, que 

padronizam e uniformizam as espessuras, evitando o desperdício; 

 A cada fiada deverão ser verificados o alinhamento, o nivelamento e o 

prumo da alvenaria. O nivelamento da fiada pode ser verificado com régua 

e nível de bolha; 

 A verificação do prumo deverá ser efetuada em três ou quatro posições ao 

longo da alvenaria, com atenção especial para a face externa. 

 Não será tolerado, em hipótese alguma, o uso de saibro ou areia comum na 

composição das argamassas, que só poderão ser de cimento e areia lavada 

ou cimento, areia lavada e cal. 



27 

 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas 

pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 

o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade 

com o projeto. 

 

Chapisco: 

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para 

que não ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa 

do chapisco. 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente 

limpa. As três primeiras fiadas de alvenaria receberão chapisco com aditivo impermeabilizante 

na mistura da argamassa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia 

grossa no traço volumétrico 1:4 ou 1:3, deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

Aditivo impermeabilizante na mistura 

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, 

montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, 

inclusive fundo de vigas. 

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a 

alvenaria a ser revestida. 

 

Reboco: 

O reboco só poderá ser aplicado 48 h após a pega completa do emboço, e depois 

do assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos.  

A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com 

broxa. 

As três primeiras fiadas de alvenaria receberão reboco com aditivo 

impermeabilizante na mistura da argamassa. 

O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com 

cimento Portland, calcário e aditivos (não contem cal), preparada em estado seco e 

homogêneo. A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a 

aplicação deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela 

que se mantém coesa ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser projetada; 

deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem ser fluida; se distribui facilmente e 

preenche todas as reentrâncias do substrato (base); não endurece rapidamente quando 
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aplicada.  

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando 

esquadro e prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento 

as taliscas de cerâmica, de preferência nos pontos de menor espessura. Transferir o plano 

definido por essas taliscas para o restante do ambiente, assentando então as demais. O 

taliscamento do teto deve ser feito com auxílio de nível de mangueira ou nível a laser, 

considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no ponto crítico da laje. 

Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos cantos vivos em 

argamassa. Executar as mestras entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de 

revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a espessura 

necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento 

(momento em que, pressionando os dedos, estes não conseguem penetrar na argamassa, 

permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre 

as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso 

utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o 

acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.  

Para reboco de fachadas, os andaimes necessários à aplicação da argamassa 

deverão ser montados de forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).  

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) têm de ser executadas logo após o 

desempeno da superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a 

fiscalização deverá ser consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser 

marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado com a 

utilização de um frisador.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, 

e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as 

indicações de projeto. 

 

 

8.1 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 30cm), assentado 

com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

Execução de alvenaria de tijolos na garagem, no alojamento inferior durante ajuste da 

porta/portal e em outras partes necessárias 
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8.2 Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher, espessura 2cm, 

preparo manual da argamassa 

Reboco de toda a parte interna e externa do muro da garagem 150m2; reboco nas 

outras áreas da parte interna da garagem onde houver necessidade;  reboco 50cm do chão 

subindo para a parede em volta de todo o quartel 25m2; reboco na parte superior da fachada 

do quartel 4m2;  reboco em outras partes onde houver necessidade. 

 

8.3 Reboco com argamassa 1:7, cimento e areia 

Reboco de toda a parte interna e externa do muro da garagem 150m2; reboco nas 

outras áreas da parte interna da garagem onde houver necessidade;  reboco 50cm do chão 

subindo para a parede em volta de todo o quartel 25m2; reboco na parte superior da fachada 

do quartel 4m2;  reboco em outras partes onde houver necessidade. 

 

9. PINTURA (INCLUI LIXAMENTO, MASSA CORRIDA, TEXTURA E 

ACABAMENTO FINAL PARA PINTAR) 

Deverá ser feita a pintura completa de todo o quartel. 

 

Pinturas: 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes gerais: 

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. 

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

isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 
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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 0,50 x 1,00 m 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, não poderá ter tintas escorridas, 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. 

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. 

A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de 

materiais da PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado. 

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.  

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas. 

Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico. 

A aplicação deverá ser com rolo de lã. 

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos 

indicada pelo fabricante. 

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante. 
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O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e 

secagem por, no mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem 

conforme fabricante. 

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, 

lixar adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e 

corrigindo imperfeições. Esperar secar por 12h e lixar novamente. 

 

 

9.1 Paredes externas (inclui muro) 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas. 

PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. Obs.: toda parte externa na cor branco gelo 

REPINTURA da logomarca da PMMG (nas cores preta e vermelha) e das faixas 

que passarão em volta de todo o quartel nas cores Azul-blau, Vermelho-Goles e Amarelo-ouro. 

As características das cores, do tamanho das faixas e logomarca e outras 

características deverão ser identificadas com a CONTRATANTE. Segue abaixo foto da 

fachada atual do Quartel de Campanário. 

 

Figura a: Cores externas das paredes, faixas e logomarca do Quartel. 

 

 

9.2 Paredes internas pavimento inferior 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas. 
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PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. Obs.: cor cinza (1m a partir do rodapé) cor branco gelo 

até o teto. 

Segue anexo foto de parede interna: 

 

Figura b: Cores internas das paredes e teto do Quartel. 

 

9.3 Paredes internas pavimento superior 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas. 

PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. Obs.: tudo na cor branco gelo 

 

9.4 Pintura de esquadrias, grades e outras coisas mais 

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO. 

Obs.: pintura das janelas pavimento inferior: 2 J1, 1 J2, 1 J3; pintura janelas pavimento 

superior: 2 J5, 2 J6, 1 J7. Cor cinza. 

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO. 

Obs.: Pintura portão garagem (1 P4), portão de grades alojamento inferior desativado (P6), 

grandes alojamento inferior desativado, pintura de corrimão externo. Cor cinza. 

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM 

MASSA. Obs.: Pintura portas pavimento inferior: 3 P1, 1 P2. Pintura portas pavimento 

superior: 2 P1, 2 P3, 1 P2. Inclui pintura de marcos e alisares quando houver. Cor cinza 

 



33 

 

9.5 Pintura do teto 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. Obs.: cor gelo 

 

10. COBERTURA, TELHADO, REVESTIMENTO E REBAIXAMENTO DO 

TETO 

Telhas: 

As telhas de amianto serão de procedência conhecida e idônea, textura 

homogênea, de coloração uniforme e isentas de rachaduras. 

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da 

estrutura de madeira de sustentação com o projeto.  

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, 

através de serrote, serra manual ou elétrica.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, 

de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e 

beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. 

 

Calhas: 

 As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a 

cada 1,20 m. 

 As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com 

transposição mínima de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com solda 

de estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique totalmente 

estanque. 

 Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de 

água pluvial. 

 Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando 

água.  

 A CONTRATADA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas. 
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10.1 Telhado, pergolado e acessórios 

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 20cm. Obs.: 

Usar no telhado que cai na sacada. 

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M. 

Obs.: peças telhado amianto para serem usadas na pavimento superior quando houver 

necessidade de substituir algumas telhas com problemas. 

Conjunto de materiais para instalação e vedação de telhas amianto. Obs.: por 

telha. 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Obs.: Prestação de 

Serviço. 

 

10.2 Revestimento do teto com forro de gesso (comum ou acartonado), pvc ou madeira 

FORRO PVC 10mm BRANCO FORNECIDO E INSTALADO (pavimento 

superior). Obs.: Instalado no segundo pavimento nos seguintes cômodos: alojamento superior, 

sala, cozinha e entrada do banheiro. 

 

11. ACABAMENTO E REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO E PAREDES) 

11.1 Revestimento cerâmico (piso) 

Piso cerâmico pei-5 liso (preço médio) 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-

fabricada, inclusive rejuntamento. Obs. 1: 25m2 de piso cerâmico para o alojamento inferior 

desativado + novo piso cerâmico para todo o pavimento superior, inclusive piso do chão do 

banheiro; obs. 2: pode utilizar cerâmicas com dimensões maiores, mas as características do 

material devem ser mantidas. 

Rodapé de cerâmica h = 10 cm. Obs.: alojamento inferior desativado 20,00m; 

alojamento superior 14,00m; sala e entrada do banheiro 11,6 + cozinha superior 11,2. 

 

11.2 Revestimento cerâmico (paredes) 

Piso cerâmico pei-5 liso (preço médio) 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-

fabricada, inclusive rejuntamento. Obs. 1: cerâmica para parede do banheiro superior colocado 

ate 1,5m de altura; obs. 2: pode utilizar cerâmicas com outras dimensoes, mas as 

características do material devem ser mantidas. 

 

11.3 Pavimentação e acabamento externo 

Não há. 
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12. ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS, BANCADAS E ACABAMENTOS 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação.  

 

12.1 Portas 

Reforma portão garagem, incluindo pintura na cor cinza e instalação. Obs.: O 

valor da pintura do portão da garagem está em campo próprio 

Restauração e instalação portão de grades JÁ EXISTENTE para alojamento 

inferior desativado, incluindo pintura na cor cinza e instalação. Obs.: O valor da pintura do 

portão de grades está em campo próprio. 

Trocar portal e fechadura da porta 70cm que sai do quarto para a sacada e assentá-

la novamente, aproveitando porta de madeira existente. Obs.: Utilizar FECHADURA 357-

E49-ML60 CROMADA. 

Nova fechadura para porta banheiro superior fornecida e instalada. Obs.: usar 

fechadura para banheiro com espelho MGM StiloCromado. 

 

12.2 JANELAS 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO. Obs.: Troca do vidro 15cm X 

60cm do básculo do banheiro superior. 

 

12.3 DIVISÓRIAS, BANCADAS E LAVATÓRIOS 

Restaurar corrimão escada externa. Existem algumas partes enferrujadas e 

danificadas. 

 

12.4 UTENSÍLIOS E ACABAMENTO BANHEIRO 

Não há. 

 

13. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS, PAREDES, PISOS E 

OUTRAS ÁREAS NECESSÁRIAS 

IMPERMEABILIZAÇÃO por emulsão asfáltica: 

 As superfícies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e 

partículas soltas de qualquer natureza. 
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 A emulsão será preparada com a adição de água pura, se recomendada pelo fabricante, 

agitando-se a mistura de modo que fique homogênea.  

 Após a regularização do baldrame, deve ser aplicado o primer. Após a secagem deve 

ser aplicada a primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada "penetração", esfregar 

bem o material sobre o alicerce. 

 Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre a 

superfície e procurando esticar o material o máximo possível. A segunda demão aplica-se de 

forma farta, sempre observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película formada 

pela emulsão tenha 3 mm de espessura. Liberar a área tratada somente após secagem total de 

no mínimo 24 horas, após a aplicação da terceira e última demão. 

 Em áreas verticais, para aumentar a aderência do revestimento, pode-se pulverizar 

areia na ultima demão do impermeabilizante antes da cura total do produto 

 A quantidade de camadas da emulsão e o processo executivo obedecerá ao disposto na 

Norma NBR 9575/2010 

 Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou 

colher de pedreiro. 

 Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado 

de acordo com a prática indicada neste memorial. 

 

 

13.1 IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM 

EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS 

Obs.: Fazer a impermeabilização da Laje em balanço da sacada superior. 

 

 

14. SEGURANÇA (SISTEMAS DE SEGURANÇA, ALARME, 

MONITORAMENTO GRADES E OFENDÍCULOS) 

Não há. 

 

15. OUTROS SERVIÇOS 

Não há. 
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16. SERVIÇOS FINAIS 

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro 

de obra. A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização. 

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em 

perfeitas condições de higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada. 

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos 

de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual 

e a qualidade dos serviços acabados. 

 

16.1 Limpeza geral da obra 

Obs. 1: Limpeza final da obra, com todos os entulhos destinados segundo a 

Legislação Ambiental. 

Obs. 2: Limpeza e higienização de todos os vidros e janelas. 

 

 

17. ANDAIMES 

 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos 

por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos 

de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de 

trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de 

modo seguro e resistente. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem, 

desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para 

confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras 

que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É 

proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de 

dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas 

cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar 

qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o 

piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e outros elementos para se atingir lugares 

mais a altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de 

trabalho terão, no mínimo. 1,2 m de largura. 

 Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de 

madeira.  Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, 
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fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo 

aos operários. 

 Caso a obra necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime 

Suspenso, Cadeira Suspensa etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer de 

aprovação e avaliar a necessidade. 

Não serão aceitos andaimes improvisados. 

 

  

 

 

18. INSTRUÇÕES GERAIS 

 A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à 

administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética 

do material. 

 A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de 

seus trabalhadores e dos visitantes. 

 Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos 

da respectiva norma. 

 Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas 

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas 

deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços 

contratados que indicará após consulta ao setor de engenharia da contratante o procedimento a 

ser executado. 

PARA MAIORES DETALHES E ESCLARECIMENTOS SOBRE A DINÂMICA 

DO LOCAL E SERVIÇOS A SEREM FEITOS, SEGUEM DOIS ANEXOS A ESTE 

MANUAL (RELATÓRIO TÉCNICO SIMPLIFICADO DO QUARTEL DE 

CAMPANÁRIO E FOTOS DO LOCAL): 
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ANEXO 1: RELATÓRIO TÉCNICO SIMPLIFICADO 

 

Relatório Técnico Simplificado: Revitalização e Reforma do Quartel de Campanário 

 

 

Seguem abaixo relações das áreas no local: 

 Área do Terreno: 390m2 

 Área Construída Pavimento Térreo: 140,55 m2 

 Área Construída Pavimento Superior: 48,66 m2  

 Área Total Construída: 189,21m2  

 Utilização ou Aproveitamento: 0,4851 

 Ocupação: 36,04% 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O 4º Grupamento/2º Pelotão/155ª Cia PM/19º BPM (Campanário-MG) está localizado na 

Praça do Quartel, nº 102, Centro, Campanário/MG. A frente principal está voltada para o encontro das ruas 

“Três” e “Augusto dos Santos Alves” que, consequentemente, saem da Rodovia Federal Santos Dumont (BR-

116); lado esquerdo Rua Augusto dos Santos Alves; lado direito Rua Três; fundos Rua Três. Está a 54 Km de 

Teófilo Otoni-MG e a 392 Km de Belo Horizonte-MG. Obs.: Maiores detalhes estão na planta de 

Localização/Situação dentro do Projeto Arquitetônico. 

De maneira geral, é uma estrutura com dois pavimentos, feita em concreto armado e alvenaria 

convencional com tijolo cerâmico, possui reboco, possui pintura com cor predominante branca, há laje no 

primeiro pavimento, a garagem é “a descoberto”, possui dois banheiros utilizáveis (um em cada pavimento), o 

segundo pavimento não possui laje (exceção do banheiro que possui laje com pé direito de 2,50m), as instalações 

elétricas e hidrossanitárias estão funcionando, a cobertura da estrutura é por madeira e telha de amianto (telhado 

embutido e que não fica à vista), algumas partes foram “chamuscadas” por fogo (fato que comprometeu o 

acabamento final em alguns pontos). As partes com piso cerâmico estão boas; já as que estão com piso de 

madeira sofreram dilatação térmica e desgaste. Existem fissuras, trincas e rachaduras em vários pontos. Não há 

comprometimento estrutural. 

 

 

2. PAVIMENTO INFERIOR 

2.1 SALA DO REDS 

Próximo à quina da parede da janela com a parede da “Recepção (público externo)” tem rachadura 

vertical com aproximadamente 1,2m de altura e com espessura máxima de 2mm. Essa rachadura começa 20cm 

depois do solo. Ela se encontra na quina (encontro da alvenaria de paredes). Existem trincas nas quinas da janela 

(nas verga e contraverga). 
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Na parede da “Recepção (público externo)” há uma trinca na horizontal de aproximadamente 50cm 

de extensão. Inicia-se 20cm depois do solo. 

A parede voltada para a “Calçada Plana 3” possui pequenas fissuras. 

Na parede voltada para a “Garagem” há uma trinca na vertical com aproximadamente 1m de 

extensão (abertura máxima de 1mm). 

O teto é laje e tem roda-teto em gesso com largura aproximada de 12cm. 

O pé direito possui 3,05m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições com rodapé de 10cm do mesmo material. 

A pintura das paredes inicia-se na cor cinza logo após os 10cm do rodapé cerâmico e se estende 

1m acima. Logo após a cor cinza, inicia-se a cor branca que vai até o teto. O teto de laje e o roda-teto de gesso 

também são pintados na cor branca. 

Há porta prancheta lisa completa com fechadura e assentada corretamente. Ela está em boas 

condições, possui bom funcionamento e está totalmente pintada na cor cinza. Os alisares são de 5cm também 

pintados na cor cinza. Obs.: A pintura da porta é a mesma cor da parte cinza das paredes. 

Possui 4 tomadas de energia 127V, ponto de luz (2 bocais plásticos e 2 lâmpadas fluorescentes que 

são acesas por um único interruptor) e saída para dados de rede. 

A janela é em material metálico com vidro transparente (2 folhas de correr e 4 básculos fixos). A 

parte metálica da janela é pintada na cor branca (mesma cor da parte branca das paredes). 

 

 

2.2 BANHEIRO SOCIAL INFERIOR 

O teto é laje e tem roda-teto em gesso com largura aproximada de 12cm. O roda-teto está 

danificado e chamuscado pelo fogo. O teto também está danificado pelo fogo. 

O pé direito possui 3,05m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições assentado reto e não possui rodapé. 

A cerâmica 25cm x 45cm (horizontal x vertical) assentada na parede possui boas condições. Ela 

está colocada nas 4 paredes do banheiro, iniciando do piso cerâmico e finalizada a uma altura de 1,80m. 

A pintura das paredes inicia-se após os 1,80m da cerâmica da parede e se estende até o teto na cor 

branca. O teto de laje e o roda-teto de gesso também são pintados na cor branca. Toda a pintura está 

comprometida por causa da ação do fogo. 

Há porta prancheta lisa completa com fechadura e assentada corretamente. Ela está em boas 

condições, possui bom funcionamento e está totalmente pintada na cor cinza. Os alisares são de 5cm também 

pintados na cor cinza. Existe fissura/trinca na verga e contraverga da porta. Obs.: A pintura da porta é a mesma 

cor da parte cinza das paredes. 

Pia com torneira e água. Tudo em boas condições. 

Vaso sanitário com caixa externa acoplada em boas condições. 

As paredes acima da cerâmica estão chamuscadas pelo fogo. A alvenaria está em boa condição, 

mas a pintura (antes na cor branca) está praticamente toda comprometida. 

Não possui tomadas de energia elétrica. Há um ponto de luz (um bocal plástico e uma lâmpada 

fluorescente que é acesa por um único interruptor) e o bocal da luz está danificado. 
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Possui chuveiro elétrico com água quente e fria. Parte da instalação elétrica está exposta. Os 

registros do chuveiro e da água que vem da caixa estão em estado ruim. 

Possui um ralo de 15cm x 15cm. 

A janela é em material metálico com vidro transparente (3 básculos que se abrem com um 

puxador). A parte metálica da janela é pintada na cor branca (mesma cor da parte branca das paredes). Há uma 

trinca em uma folha de vidro da janela, mas não compromete o bom funcionamento. Existe fissura/trinca na 

verga e contraverga da janela. 

 

 

 

2.3 HALL 

O teto é laje e tem roda-teto em gesso com largura aproximada de 12cm. 

O pé direito possui 3,05m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições com rodapé de 10cm do mesmo material. 

A pintura das paredes inicia-se na cor cinza logo após os 10cm do rodapé cerâmico e se estende 

1m acima. Logo após a cor cinza, inicia-se a cor branca que vai até o teto. O teto de laje e o roda-teto de gesso 

também são pintados na cor branca. 

Há porta prancheta lisa completa com fechadura e assentada corretamente. Ela está em boas 

condições, mas o acabamento final (lixamento e pintura) não está em boas condições. Os alisares são de 5cm 

também pintados na cor cinza. Obs.: A pintura da porta é a mesma cor da parte cinza das paredes. 

Não possui tomadas de energia. Há um ponto de luz (um bocal e uma lâmpada fluorescente que é 

acesa por um único interruptor) em bom funcionamento. 

25cm acima da porta que sai do Hall para a Garagem há um ar condicionado de 18.000 BTUs com 

o objetivo e esfriar todo o ambiente interno. A parte elétrica está conectada por um disjuntor G32SLC40 de 40A 

e 220/380V. 

 

 

 

2.4 RECPÇÃO PÚBLICO EXTERNO 

Próximo à quina da parede da porta com a parede da “Sala do REDS” tem rachadura vertical com 

aproximadamente 1,2m de altura com espessura máxima de 2mm. Essa rachadura começa 20cm depois do solo. 

Ela se encontra na quina (encontro da alvenaria de paredes). Essa é a mesma rachadura que sai da Sala do REDS. 

Na parede que faz extrema com o “Banheiro” há pequena fissura acima da tomada de energia. 

Existe fissura/trinca na verga da porta principal (a porta de vidro). 

A bancada da recepção está assentada a 1m acima do piso. A cor da parede de alvenaria que 

assenta essa bancada é na cor cinza. 

O teto é laje e tem roda-teto em gesso com largura aproximada de 12cm. 

O pé direito possui 3,05m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições com rodapé de 10cm do mesmo material. 
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A pintura das paredes inicia-se na cor cinza logo após os 10cm do rodapé cerâmico e se estende 

1m acima. Logo após a cor cinza, inicia-se a cor branca que vai até o teto. O teto de laje e o roda-teto de gesso 

também são pintados na cor branca. 

Há porta toda de vidro fumê completa com fechadura e assentada corretamente. Ela está em boas 

condições, possui bom funcionamento. Não possui alisares. 

Possui uma tomada de energia 127V, ponto de luz (2 bocais e 2 lâmpadas fluorescentes, sendo um 

para a parte interna e outro para a parte externa, que são acesas por dois interruptores). 

 

 

 

2.5 RECEPÇÃO PMMG 

Próximo à bancada existe um rebaixamento com gesso de 50cm de largura por 285cm de 

comprimento. Este rebaixamento possui 2 lâmpadas de LED e parte dele possui trincas (os dois lados possuem 

trincas, mas a principal está no lado da parede cozinha/recepção PMMG com quase 2,50m de extensão na 

vertical com aproximadamente 2mm de espessura. Neste mesmo ponto (parede que fica entre a porta e a janela), 

a mesma trinca que sai do rebaixamento de gesso passa pela parede. 

A bancada da recepção é em granito branco e está a 1m de altura. As partes externa e interna da 

alvenaria de sustentação dessa bancada estão na cor cinza. Tudo está em boas condições. 

O teto é laje e tem roda-teto em gesso com largura aproximada de 12cm. 

O pé direito possui 3,05m acima da bancada e o restante é de 2,80m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições com rodapé de 10cm do mesmo material. 

A pintura das paredes inicia-se na cor cinza logo após os 10cm do rodapé cerâmico e se estende 

1m acima. Logo após a cor cinza, inicia-se a cor branca que vai até o teto. O teto de laje e o roda-teto de gesso 

também são pintados na cor branca. 

Não há porta dessa recepção para a cozinha. 

Possui 3 tomadas de energia 127V, ponto de luz (um bocal plástico para lâmpada fluorescente e 3 

bocais debaixo do gesso para lâmpadas pequenas de LED, que são acesas por uma base com dois interruptores) e 

saída para dados de rede. 

A janela é em material metálico com vidro transparente (2 folhas de correr e 4 básculos fixos). A 

parte metálica da janela é pintada na cor branca (mesma cor da parte branca das paredes). 

 

 

 

2.6 COZINHA 

O teto é laje e não tem roda-teto. 

O pé direito possui 2,80m. 

Há piso cerâmico de 45cm x 45cm em boas condições com rodapé de 10cm do mesmo material. 

Possui bancada de granito na cor verde escuro, assentada corretamente com bojo, torneira, água e 

conexões em bom funcionamento. 
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A cerâmica 25cm x 45cm (horizontal x vertical) assentada na parede possui boas condições. Ela 

está colocada nas paredes e contorna toda a bancada, ou seja, começa a partir da bancada e sobe pelas paredes 

por 90cm de altura. 

A pintura das paredes e teto é branca. 

Há na despensa uma porta prancheta lisa completa com fechadura e assentada corretamente. Ela 

está em boas condições, possui bom funcionamento e está totalmente pintada na cor cinza. Não tem alisares. Há 

na esquadria da cozinha para a Recepção PMMG um portal sem porta. Obs.: A pintura da porta é a mesma cor da 

parte cinza das paredes. 

Possui apenas uma tomada de energia 127V, ponto de luz (2 bocais plásticos e 2 lâmpadas 

fluorescentes, sendo uma na cozinha e outra na despensa, que são acesas por uma base com dois interruptores). 

A janela é em material metálico com vidro transparente (2 básculos de abrir). A parte metálica da 

janela é pintada na cor branca (mesma cor da parte branca das paredes). 

 

 

 

2.7 ALOJAMENTO INFERIOR DESATIVADO 

Porta e portal em péssimas condições. 

Há grades desnecessárias no lugar das janelas. 

O piso é de madeira, está em péssimas condições e desnivelado. 

Tudo em péssimas condições de acabamento, porém alvenaria e estrutura excelentes. 

Chamuscamento de fogo em toda parte. 

Não há tomadas, eletrodutos nem interruptores embutidos. O que tinha e era à vista foi removido. 

Existem duas saídas no teto para luz, porém sem bocal e com fiação precária. 

Todas as conexões elétricas ficavam à vista. 

Pé direito 3,05m 

No banheiro desativado existe conexão hidrossanitária. 

Fissura/trinca na verga da porta. 

 

 

 

2.8 GARAGEM 

Há um pilar no centro da garagem desnecessário. 

O acabamento do muro está ruim. Também existem várias fissuras/trincas/rachaduras. 

O portão está em péssima condição de acabamento (ferrugem, chamuscado pelo fogo e sem 

pintura). O portão é todo metálico com 2 folhas de abrir. Está enferrujado e com acabamento ruim, mas 

funcionando. 

Há na projeção de balanço dois pontos de luz e fiação desgastada, mas não há interruptor 

(provavelmente era externo e à vista). 
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3. PAVIMENTO SUPERIOR 

Com base na planta de cobertura, na parte onde se encontram quarto, sala e banheiro, o pé direito 

vai de 2,80m (no encontro de calha) até 3,40m (a parte fixada na parede onde inicia a inclinação); todo o telhado 

é de amianto e sem laje (exceção laje do banheiro com pé direito de 2,50m). Já na parte da cozinha, o pé direito 

varia de 2,50m até 2,80m. 

 

3.1 SACADA 

A água do telhado cai direto na laje da sacada. 

A sacada fica “a descoberto”. 

A porta de 70cm que sai do quarto para sacada está em boas condições, porém o portal e a 

fechadura estão ruins. 

 

 

 

3.2 QUARTO 

A porta da sala para o quarto é de 70cm. 

Pintura ruim. 

Não há laje. O telhado é de amianto. 

O piso é de madeira, está ruim e desnivelado. Não possui rodapé. 

Algumas telhas de amianto furadas. 

Alguns caibros 15cm podres. 

Tem 2 tomadas de energia 127V e ponto de luz. 

Possui janela metálica com vidro transparente. 

 

 

 

3.3 BANHEIRO 

Possui pia, vaso, torneira e água. 

Pintura ruim. 

Falta chuveiro elétrico, apesar de ter as instalações hidráulica e elétrica prontas. 

1 vidro transparente do básculo da janela quebrado. 

Pé direito laje do banheiro 2,50m. 

Porta em boas condições de funcionamento, porém com fechadura ruim. 

Tem cerâmica parede 15x15cm a 1,50m de altura. 

Só tem 1 ralo 15x15cm no centro. 

 

 

 

3.4 SALA 
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Pintura ruim. 

Não há laje. O telhado é de amianto. 

 

 

 

3.5 COZINHA 

Piso de “cimento queimado” na cor amarela, possuindo algumas trincas. 

Possui 2 janelas metálicas com vidro transparente. 

Tanque 2 bojos com torneira e água. 

1 tomada de energia 127V e 1 acendedor luz com ponto de luz. 

 

 

 

4. ÁREA EXTERNA 

Fachada com pé esquerdo 310cm + 40cm de alvenaria. 

Pintura ruim. 

Há algumas fissura/trinca/rachadura na parte externa. 

Corrimão da escada danificado. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Maiores detalhes (medidas, tipos de esquadrias, funcionamento etc.) podem ser observados no 

Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Planilha de Gastos a parte. 
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ANEXO 2: FOTOS DO LOCAL. 

 

Imagem 1: Fachada Principal. 

 

 

Imagem 2: Fachada lateral direita. 
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Imagem 3: Fachada lateral esquerda. 

 

 

Imagem 4: Fachada fundos. 

 

 

Imagem 5: Vista 1. 
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Imagem 6: Vista 2. 

 

 

Imagem 7: Vista 3. 
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Imagem 8: Vista 4. 

 

 

Imagem 9: Garagem parte interna 1. 

 

 

Imagem 9: Garagem parte interna 1. 
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