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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

A presente especificação tem como objetivo, complementar os elementos gráficos do 

projeto de arquitetura, estabelecendo normas de serviços e indicações dos materiais a 

serem empregados. As normas brasileiras da ABNT complementarão estas 

especificações. 

 

1.2 OBJETO 

Este memorial, o projeto 

arquitetônico e a planilha 

orçamentária referem-se à 

construção de um anexo ao 

Casarão Born, edificação 

tombada a nível Estadual, 

localizada na Praça Nereu 

Ramos, 160 – Centro, nesta 

municipalidade. 

 

 

 

A pintura do Casarão Born (edificação existente) está contemplada em Projeto e 

Memorial específico. 

 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: Mariana Bunn Souza 

Título do Profissional: Arquiteta e Urbanista 

Registro Nacional – CAU/BR: A90108-3  
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1.4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 

neste memorial descritivo e no projeto. 

 

A Contratada deverá solicitar ao responsável técnico pelo projeto arquitetônico a 

última versão do projeto e demais documentos elaborados por este profissional. 

 

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior 

escala. Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as cotas. 

 

O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade 

objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá ser 

feita sem autorização por escrito da fiscalização, que poderá impugnar qualquer 

trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidos. As 

alterações autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração 

de desenhos “Como Construídos”, cujos originais serão entregues à Secretaria de 

Planejamento. 

 

Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, 

será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente a fiscalização ou 

responsável técnico e mediante sua expressa autorização por escrito. Entende-se por 

similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou 

equivalência do desempenho destes, em idêntica função construtiva e apresentam as 

mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. 

Caberá à Contratada comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo 

oportuno, ao proprietário, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o 

não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.  

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 9 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

Todas as peças deverão ser devidamente embaladas para transporte, de forma a 

garantir a integridade dos materiais e equipamentos fornecidos. 

Serão de responsabilidade da Contratada toda a mão-de-obra, maquinários e acessórios 

necessários à perfeita instalação e funcionamento dos materiais e equipamentos 

fornecidos. 

 

Todas as medidas contidas nos projetos estão em centímetros. 

 

No início dos trabalhos a contratada deve contactar os fornecedores de todos os 

materiais especificados, pois não serão aceitos pedidos de substituição de materiais ou 

de prorrogação de prazos devidos à dificuldade de encontrar um produto na praça. 

 

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura é o Diário de Obras que deverá 

ser preenchido diariamente. O modelo do diário deverá estar de acordo com o modelo 

exigido pelo Tribunal de Contas.  

 

A contratada terá a obrigatoriedade de entregar junto ao Fiscal da Obra do Setor 

de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, o Diário de Obras 

quinzenalmente, correspondendo ao período de 01 a 15 e 16 a 30/31 de cada mês. 

A falta de tal documentação motivará a não realização do boletim de medição. 

 

O pagamento dos serviços executados será realizado de acordo com o cronograma físico 

financeiro, ou seja, mensalmente. 

 

1.5 SEGURANÇA 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de 

Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários no decorrer das diversas 

etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-05 e NR-18, bem como demais 

dispositivos de segurança necessários. 
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1.6 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 8º do Decreto Federal n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 

acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado 

nas normas técnicas de acessibilidade, tais como: barras de apoio, equipamentos 

sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

 

1.7 LIMPEZA 

Periodicamente o local deverá ser limpo, sendo procedida à remoção de todos os 

entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos.  

 

A obra será limpa após o seu término, havendo a remoção de entulhos, com todas as 

instalações e equipamentos testados e em pleno funcionamento, fornecendo completas 

condições de habitabilidade. 

 

Serão considerados como limpeza os serviços de lavar e retirar os detritos que ficarem 

aderentes às superfícies. 

 

Deverá ser removida dos limites da obra, toda sobra de materiais, madeiras utilizadas 

em andaimes, entulhos etc.  
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1.8 PROJETOS E MEMORIAL  

O setor de engenharia da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Biguaçu fornecerá o projeto para execução dos trabalhos, juntamente com este 

memorial descritivo. 

 

A pintura do Casarão Born (edificação existente) está contemplada em Projeto e 

Memorial específico. 

 

 

1.9 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 O prazo de execução da obra será de 10 (dez) meses, a contar da data da entrega 

da Ordem de Compras, conforme previsto informado no Cronograma Físico-Financeiro, 

salvo algum motivo de força maior ou solicitação da SEPLAN. 
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2 . MEMORIAL DESCRITIVO 
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2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Deverá ser instalado o barracão necessário ao atendimento geral da Obra, com previsão 

para depósito de materiais, escritório para o pessoal da contratada e fiscalização, 

sanitários, etc. 

 

Este barraco também servirá de escritório da empresa, para que se guarde de forma 

adequada os projetos e memorial descritivo, além dos diários de obra acima citados. O 

abrigo deverá ter instalação elétrica e todas as necessidades para seu bom 

funcionamento. 

 

A Contratada deverá manter no escritório da obra, em lugar de fácil acesso pela 

Fiscalização, cópia de todo o projeto e do cronograma de obras apresentado por ocasião 

da licitação, deverá manter também os diários de obra (que deverão ser preenchidos 

diariamente na obra) para que o fiscal possa vistoriar, semanalmente. 
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2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES 

2.2.1 PLACA DA OBRA  

A Contratada será responsável pela fixação das placas de obra exigidas pela legislação 

do CREA, e demais órgãos de fiscalização, bem como das placas indicativas do órgão 

repassador do recurso (caso exista) e do órgão responsável pela fiscalização. O desenho 

das placas deverá obedecer ao modelo padrão da Prefeitura de Biguaçu, sendo que os 

dados serão fornecidos pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, não 

sendo permitida a utilização de placas de lona ou com letras autocolantes. 

 

 

Figura 1 - Modelo padrão de placa de obra - Prefeitura Municipal de Biguaçu 
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2.3 SISTEMA ESTRUTURAL 

 

2.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, 

do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.  

 

Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 

especificações, deverão ser consultados os projetos de estruturas. 

 

2.3.2 CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO DOS COMPONENTES 

• FUNDAÇÃO 

O projeto de fundações contempla uma fundação do tipo estaca. 

 

• VIGAS 

Vigas em concreto armado moldado in loco. 

 

• PILARES 

Pilares em concreto armado moldado in loco. 
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2.3.3 SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

a) FUNDAÇÕES 

• MOVIMENTO DE TERRA: 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser 

utilizadas as curvas de nível referentes ao projeto de implantação.  A determinação dos 

volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, tanto na direção 

vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para 

a implantação da obra, bem como o aterro do caixão. 

 

• LANÇAMENTO DO CONCRETO: 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, 

tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas 

valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 

concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 

camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de 

concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 

concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

 

b) SUPERESTRUTURA 

• Fôrmas 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento 

do concreto fresco. 

 

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 

absorção da água de amassamento do concreto. 
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Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura. Em peças com altura superior a 

2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na 

parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. Não se admitem pontaletes de madeira 

com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras 

e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento 

deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for demonstrada 

desnecessidade desta medida. O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das 

fôrmas serão verificados e corrigidos permanente antes e durante o lançamento do 

concreto. A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma 

específica e atentando-se para os prazos recomendados: 

− Faces laterais: 3 dias; 

− Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 

− Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes. 

 

• ARMADURA 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso 

à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão 

empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de 

argamassa.  

 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 

lançamento do concreto. 

 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por 

um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc. 
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As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata 

de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da 

forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 

removida. 

 

• CONCRETO 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma só partida de fornecimento. 

 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos. 

 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de 

polietileno. 

 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, 

o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 

outros elementos exigidos pelos demais projetos. 
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Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo 

para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no 

cimento. 

 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 

concretagem. 

 

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 

 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de 

forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as 

posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 

 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais 

imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 

demolição e recuperação de peças. 

 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das 

vigas ou outros elementos atravessados. 

 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de 

concreto, etc., serão empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento total 

de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria. 
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• LANÇAMENTO 

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 

possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 

meio de funis ou trombas. 

 

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 

camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, 

não seja levado pela água de infiltração. 

 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com 

enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda 

da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser 

admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

 

• CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 

iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o 

fim da pega continuará por período mínimo de sete dias. 

 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de 

pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 
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Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura 

será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e 

subsequente retração térmica; 

e) Películas de cura química. 
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2.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL – PAREDES  

2.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

• Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

o Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 
 

• Tijolos cerâmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

o Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e 

espessuras constantes do projeto. 

 

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas devem 

ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, 

através de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos 

de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo. 

 

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só 

podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes. 

 

A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de blocos, 

cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidas e 

alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas que se 

apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc. 

 

O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos 

de chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura. 
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Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de 

argamassa. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 

tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 

semana após a execução da alvenaria. 

 

Para a perfeita aderência da alvenaria às superfícies de concreto, será aplicado chapisco 

de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, 

além da utilização de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino, arruela 

e cartucho Hilti. 

 

 

d) APLICAÇÃO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS: 

• Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm 

o paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 

▪ Espessura final de 15cm; 

• Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm 

o paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 

▪ Espessura final de 20cm. 
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2.4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento 

variável de acordo com a esquadria em questão, embutidas na alvenaria. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Sobre os vãos de portas e sobre/sob as janelas deverão ser construídas vergas de 

concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderão, para 

além dos vãos, 20 cm para cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e 

na mesma altura deverá ser executada verga contínua sobre todos eles. 

 

Em caso de cargas elevadas e grandes vãos deverá ser feito um cálculo para 

dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderão ser com blocos 

canaletas preenchidos com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm 

e estribos de ferro de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm. É permitida a utilização de verga 

pré-moldada com fck 20Mpa. 
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2.5 ESQUADRIAS 

2.5.1 PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter 

espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar a 

tabela de esquadrias constante no projeto. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

- Vidros serão do tipo miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de 6mm e 

8mm, conforme projeto. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando 

se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 

movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio 

ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução 

do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver 

vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

 

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. 
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c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante 

deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de 

alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e 

alinhamentos, conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 

2 mm. As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem 

empenamentos, mesmo depois de chumbadas. 

 

2.5.2 PORTAS DE MADEIRA 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

• MADEIRA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas 

em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas 

com compensado de 3mm em ambas as faces. 

 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 

sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

 

• FERRAGENS 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 

partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com 

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os 

cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para 

obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 

internas poderão utilizar cilindros comuns. 
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ESPECIFICIDADES SOBRE AS PORTAS DOS SANITÁRIOS PCD: 

➢ CHAPA DE IMPACTO  

Placa, de material resistente a impactos, deve ser colocada na parte inferior do lado 

oposto ao lado da abertura da porta, sendo fixada até 40 cm de altura, como indicado 

pela NBR 9050. A chapa deve ser fixada através de prolongadores ou parafusos e não 

colada, evitando que se solte com o tempo. 

 

 

➢ MAÇANETA 

A maçaneta deve ser do   tipo alavanca com pelo menos 100 mm de comprimento e 

acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância 

mínima de 40 mm da superfície da porta. 

 

As maçanetas devem ser instaladas a uma altura entre 80 cm e 1,10 cm. 
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➢ SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS 

Em sanitários, as portas devem possuir sistema de travamento este atenda aos 

princípios do desenho universal. Estes podem ser preferencialmente do tipo alavanca 

ou do modelo tranqueta (tranca pequena com uma haste metálica presa a um suporte 

vertical que fica preso à porta a fim de trancá-la por dentro) de fácil manuseio, que possa 

ser acionado com o dorso da mão. 

 

➢ PUXADOR HORIZONTAL – PORTAS SANITÁRIOS PCD 

Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com 

afastamento de no mínimo 40 mm entre o puxador e a superfície da porta. O puxador 

horizontal deve ter comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do 

lado das dobradiças), conforme Figura 24. Devem ser instalados na altura da maçaneta 

e, na sua inexistência, a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador 

ao piso acabado 
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b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados 

e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, 

até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua 

localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos 

desenhos e detalhes construtivos. 

 

Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes 

nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para 

seu ajuste. 

 

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou 

outros artifícios. 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melamínico cor 

BRANCO GELO, conforme Tabela de Esquadrias; 

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO; 

- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 

- 3 Dobradiças; 
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2.5.3 PORTAS DE VIDRO 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensões e características conforme 

projeto e especificação.  

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Sistema de fixação, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas de 

correr, conforme detalhamento e especificações em projeto. 

 

➢ PUXADORES VERTICAIS - PORTA DE ENTRADA DO ANEXO 

Os puxadores verticais para portas devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com 

afastamento de no mínimo 40 mm entre o puxador e a superfície da porta. 

 

O puxador vertical deve ter comprimento mínimo de 1,00 m, afastado 0,10 m do 

batente. Devem ser instalados a uma altura medida da metade do puxador até o piso 

acabado de 0,80 m a 1,10 m, 

 

 

 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 33 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

2.5.4 VIDROS E ESPELHOS 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Os vidros das esquadrias serão do tipo temperado liso incolor de 6mm para as janelas e 

8mm para as portas e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto 

específico. 

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, 

cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de 

encaixe. 

 

Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo 

isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartão apropriado. 

 

Os espelhos terão espessura de 4mm. Serão fixados na parede com filetes de silicone. 

 

ESPECIFICIDADES SOBRE ESPELHOS DOS SANITÁRIOS PCD: 

A altura de instalação e fixação de espelho deve atender à Figura 123 da NBR 9050/2020.  

Os espelhos devem ser instalados entre 0,50 m até 1,80 m em relação ao piso acabado 

e devem possuir a largura mínima da mesma largura do lavatório. 

Dimensões mínima: 0,50 m (largura) x 0,70 m (altura) 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 34 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e 

lixados; os vidros serão assentes entre as duas demãos finas de pintura de acabamentos. 

As chapas de vidro deverão sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa (duas 

demãos), quer de borracha; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação 

do vidro com baguete de metal ou madeira. 

 

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressão uniforme ao longo das 

bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar 

etiquetado com a identificação do caixilho em que será instalado, para evitar manuseio 

desnecessário. 

 

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para 

que não haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha. 

 

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira cuidadosa, em local 

adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou condensação das chapas. 

 

O prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras deverá ser o 

menor possível, a fim de se evitar danos em sua superfície. 
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2.5.5 CORRIMÃO 

Os corrimãos deverão atender as disposições mínimas da NBR 9050/2020. 

 

Os corrimãos devem ser acoplados aos guarda-corpos, quando houver, ou fixados às 

paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização. 

 

Quando não houver paredes laterais, devem incorporar elementos de segurança como 

guia de balizamento. 

 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

- Corrimão metálico composto por tubo de aço galvanizado com acabamento em pintura 

eletrostática cor grafite. 

- dimensões: composto por duas alturas – 92cm e 70cm – do piso acabado. 

 

➢ EMPUNHADURA 

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede ou com obstáculos. 

Quando o objeto for enbutido em nichos, deve-se prever também uma distância livre 

mínima de 150 mm, conforme Figura 23 da NBR 9050/2020.  

 

Corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem ter seção circular com diâmetro entre 

30 mm e 45 mm. 
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➢ DETALHAMENTO 

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos os lados, a 0,92 m 

e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do degrau (no caso 

de escadas) ou do patamar, acompanhando a inclinação da rampa, conforme Figura 76 

da NBR 9050/2020. 

 

 Devem prolongar-se por, no mínimo, 0,30 m nas extremidades.  

 

 

 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas 

e rampas, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão, conforme Figura 

76 da NBR 9050/2020. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento 
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recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, 

sem protuberância, conforme Figura 76 da NBR 9050/2020. 

 

Quando se tratar de degrau isolado a instalação de corrimão ou barra de apoio é 

obrigatória conforme o número de degraus: 

  

I. Quando se tratar de degrau isolado, com um único degrau, deve ser instalado 

um corrimão com comprimento mínimo de 0,30 m cujo ponto central esteja 

posicionado a 0,75 m de altura, medido a partir do bocel ou quina do degrau, 

conforme Figura 78 da NBR 9050/2020. 

 

II. Quando se tratar de degrau isolado, com dois degraus, os corrimãos devem ser 

instalados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o bocel ou 

quina do degrau em ambos os lados com duas alturas conforme Figura 79 da NBR 

9050/2020. Os corrimãos devem prolongar-se por, no mínimo, 0,30 m nas 

extremidades. 
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b) APLICAÇÃO NO PROJETO 

− Degraus isolados externos; 

− Rampa externa; 

− Escada anexo;  

− Rampa edificação existente; 

− Degrau isolado edificação existente; 

− Escada entrada atual da edificação existente. 

 

2.5.6 GUARDA-CORPO 

Os guarda-corpos devem atender à NBR 9077 e a NBR 14718. 

 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL 

A altura de proteção deve ser maior ou igual a 1,10m e o vão luz deve ser menor ou igual 

a 0,11m. 

     

Os guarda-corpos com vidro deverão dispor de vidro laminado que atendam às questões 

de segurança. 
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➢ ESCADA DO ANEXO 

- Guarda-corpo composto por tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura 

eletrostática cor grafite e fechamento em vidro laminado incolor. 

Referência: guarda-corpo semelhante a este: (falta corrimão e não é permitido o espelho 

vazado) 

 

  

 

➢ ESCADA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

Além do guarda-corpo de isolamento da escada da edificação existente (pav . superior), 

conforme detalhamento em projeto, deverá ser incluso um portão de fechamento com 

chave seguindo o mesmo desenho do guarda-corpo para isolamento da escada histórica 

no pavimento superior. 

 

b) APLICAÇÃO NO PROJETO 

− Guarda-corpo escada anexo 

− Guarda-corpo para isolamento da escada da edificação existente (pav. superior) 
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2.5.7 GUIA DE BALIZAMENTO 

Todas as rampas, escadas e degraus isolados deverão dispor de guia de balizamento com 

altura mínima de 5 cm. Deve atender às especificações da Figura 72 da NBR 9050/2020. 
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2.6 COBERTURAS E PROTEÇÕES 

2.6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

O telhado será composto por estrutura em itaúba, angelim ou outra madeira de lei da 

região. 

 

2.6.2 TELHAS TERMO ACÚSTICAS TIPO “SANDUÍCHE” 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, “tipo sanduíche”, com preenchimento em PIR, 

fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado. 

Largura útil: 1.000 mm 

Espessura: 30 mm 
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As telhas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas: 

- Revestimento superior em aço pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,50mm. 

- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 

a 42 kg/m³. 

- Revestimento inferior em aço galvalume (para os blocos A e B) e em aço prépintado, 

na cor branca (para o Pátio Coberto) de espessura #0,43mm. 

- Modelo de Referência: Isotelha IF30mm 10,74kg/m² 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve 

ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser 

reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar 

encaixe tipo “macho-fêmea” para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de 

fixação 

devem seguir as recomendações e especificações do fabricante. 

4.4.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme 

descritas na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos 

verticais 

em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os 

encontros 

dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, 

conforme especificação e detalhamento de projeto. 
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2.6.3 RUFOS METÁLICOS 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Todos os encontros de telhas com paredes receberão rufos metálicos. Um bordo 

será embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das 

telhas com a parede. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, 

conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão 

ser embutidos nas alvenarias. 

 

2.6.4 CALHAS METÁLICAS 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. 
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b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. 
 

Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das 

telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. 
 

O vazio deixado na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a 

limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas 

deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o 

recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrações. 

 

2.6.5 PINGADEIRAS METÁLICAS 

a) CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL: 

Pingadeira Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume para proteger as 

superfícies verticais da platibanda da água da chuva. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, devem ser instaladas 

as pingadeiras. 

 

A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a 

penetração de águas pelas junções.  

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a conclusão da instalação das 

calhas e dos rufos. 
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2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que ofereça 

garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente às normas 

e especificações a seguir: 

 

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de 

serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, 

assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a 

perfeita proteção da construção contra penetração de água. 

 

Desse modo, a impermeabilização dos materiais será apenas uma das condições 

fundamentais a serem satisfeitas: a construção será “estanque” quando constituída por 

materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou 

restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam 

previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações. 

 

Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a 

passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não 

diretamente afeitos àqueles serviços. 

 

2.7.1 EMULSÃO ASFÁLTICA 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas. 

- Balde de 18L; Tambor de 200L; 

- Modelo de Referência: Vedapren manta líquida. 
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b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a 

aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre 

outros. 

 

Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da 

regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não 

queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em 

áreas internas e 1% em áreas externas, em direção aos coletores de água. 

 

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) 

arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma 

área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de 

profundidade para encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a 

base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para 

argamassas e chapiscos. 

 

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em 

demãos, respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo 

mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a 

impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a 

impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a 

temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do 

sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e molháveis (nos 

pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes das áreas de boxes 

até 1,20m de altura). 
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2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 

aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo 

suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se 

as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o 

térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

 

2.8.1 PAREDES EXTERNAS – PINTURA ACRÍLICA 

a)  CARACTERÍSTICAS  

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre 

reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto. 

- Modelo de Referência: tinta acrílica Suvinil para fachada com acabamento fosco contra 

Microfissuras, ou equivalente - cor crômio. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 

rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 

eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 

perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após esta 

etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o 

recebimento de pintura acrílica. 
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2.8.2 PAREDES INTERNAS - ÁREAS SECAS  

a) CARACTERÍSTICAS  

As paredes internas das áreas secas, (ver indicações no projeto), receberão pintura em 

tinta acrílica acetinada lavável cor crômio sobre massa corrida acrílica. 

- Modelo de Referência: tinta acrílica Suvinil acabamento acetinado “Toque de Seda” ou 

equivalente - cor crômio. 

 

2.8.3 PAREDES INTERNAS - ÁREAS MOLHADAS 

a) CARACTERÍSTICAS  

As paredes internas das áreas molhadas, (ver indicações no projeto) devido a facilidade 

de limpeza e maior durabilidade, receberão pintura epóxi cor crômio. 

- Modelo de Referência: tinta epoxi Suvinil acabamento acetinado “Multissuperfícies” 

ou equivalente - cor crômio. 

 

2.8.4 TETO - FORRO DE GESSO 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, conforme 

especificações do fabricante. 

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

 

Os perfis de fixação do gesso são de aço galvanizado, protegidos com tratamento de 

zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

O forro acartonado é constituído por painéis de gesso acartonado, parafusados em 

perfilados metálicos e suspenso por pendurais reguladores. 
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Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita a cuidadosa análise do 

projeto arquitetônico e das instalações, verificando o posicionamento de elementos 

construtivos e instalações, evitando interferências futuras. 

 

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as 

referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto. 

 

Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis 

metálicos são definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas.  

 

A fixação de pendurais na estrutura metálica é feita com o uso de prendedores ou solda. 

Após a fixação das placas à estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes 

entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possíveis 

imperfeições. Finalmente, deve ser verificado o nível e a regularidade da colocação do 

forro, com o auxílio de linhas esticadas nas duas direções. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com 

perfis de acabamento tipo tabicas metálicas. 

 

d) APLICAÇÃO NO PROJETO E REFERÊNCIAS COM OS DESENHOS: 

Forros de gesso, em todas as áreas molhadas, conforme indicação de projeto. 

 

 

 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 50 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

2.8.5 TETO - FORRO MINERAL 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta 

vinílica a base de látex já aplicado em fábrica.  

− Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo - Classe A:  Fator de 

Propagação de Chama: 25 ou inferior 

− Placas de 625mm x 1250mm x 13mm. 

− Modelo de Referência: Armstrong, Modelo: Encore. 

 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em um 

sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, 

cantoneiras e tirantes. 

 

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma 

linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta 

parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-

se o nível de dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um 

painel acomodado na abertura da suspensão. Após a determinação do nível, instalar a 

cantoneira. 
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Em seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes 

devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no 

máximo. 

 

Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T 

principais e os perfis T secundários. 

 

Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos perfis 

metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T 

principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas 

individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro 

nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios. 

 

d) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

− Em todos os ambientes do anexo, exceto áreas molhadas. 
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2.9  SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

 

2.9.1 PISO EM CERÂMICA 60X60 CM - INTERNO 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

− Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

− Dimensões:: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura) 

− Modelos de Referência: Aparência de concreto, acabamento matte, retificado. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz. 

Será utilizado rejuntamento acrílico, cor cinza platina. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os 

fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo 

material com altura de 10cm. 

 

d) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

− Todos os ambientes internos do anexo. 
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2.9.2 SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS EM GRANITO 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, 

de fácil manuseio e adequação às medidas do local. 

− Espessura de 20mm 

− Modelo de Referência: Granito Branco Siena. 

 

b) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual 

do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará 

aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

 

Os peitoris das janelas e as pingadeiras do canteiro e das guias de balizamento deverão 

ser executados com sulco de maneira a proteger a pintura para proteger as superfícies 

verticais da platibanda da água da chuva. 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 54 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO E REFERÊNCIAS COM OS DESENHOS: 

− Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre ambientes 

onde há mudança da paginação de piso; 

− Peitoris das janelas 

− Pingadeiras do canteiro e das guias de balizamento da rampa e escada.  

− Forras e vistas (mín. 10cm) de acabamento do vão de acesso ao elevador. 

 

2.9.3 PISO EM CERÂMICA 60X60 CM - EXTERNO 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

− Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

− Próprio para área externa; 

− Peças de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura) 

− Modelos de Referência: Aparência de concreto, acabamento matte, retificado, 

externo (antiderrapante). 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz. 

Será utilizado rejuntamento acrílico, cor cinza platina. 

 

c) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os 

fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo 

material com altura de 10cm. 
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d) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

− Degraus externos; 

− Hall externo (área coberta com vidro); 

− Calçada externa em frente ao jardim lateral. 

 

2.9.4 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia com 3cm 

de espessura e acabamento camurçado; 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, 

acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 

levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m.  

 

Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 

acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 

direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 

desempenada. 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

- Demais áreas externas não contempladas com piso cerâmico antiderrapante (Acesso 

externo em relação à calçada pública e rampa). 
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2.9.5 PISO TÁTIL  

Os pisos táteis são caracterizados por textura e cor contrastantes em relação ao piso 

adjacente, destinados a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, 

principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. São de dois tipos: piso 

tátil de alerta e piso tátil direcional. 

 

Os pisos táteis deverão atender as exigências da NBR 9050/2020 e 16537/2016. 

 

O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a percepção por meio da 

bengala de rastreamento ou da visão residual. A percepção da sinalização tátil pelos pés 

é um recurso complementar de orientação. 

 

A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de 

luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição 

seca ou molhada. A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a 

superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa. 
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Quando da instalação de sinalização tátil sob portas é necessário adequar a altura das 

portas e dos portões para que a presença do piso tátil não interfira na área de abertura 

das portas ou portões. 

 

a) CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA NO PISO: 

A sinalização tátil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos: 

− ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição 

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em 

áreas internas como externas; 

− ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente para ser claramente 

percebida por pessoas com deficiência visual que utilizam a técnica de bengala 

longa; 

− ter contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida por 

pessoas com baixa visão, devendo ser garantida a cor do relevo durante todo o 

ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em áreas internas como externas. 

 

b) LOCALIZAÇÃO: 

➢ DEGRAUS, ESCADAS E RAMPAS 

A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término de escadas 

fixas, degraus isolados, rampas fixas com inclinação (i) superior ou igual a 5 % (i ≥ 5 %). 

 

Legenda: 

• A = 0 cm; 

• B e D = conforme tipo do piso tátil; 

• C = 30 cm. 
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ESCADAS: 

 

 

DEGRAUS ISOLADOS: 

 

 

RAMPAS: 

 

 

 

Não haverá sinalização tátil nos patamares de escadas e rampas, cabendo aos corrimãos 

contínuos servir de linha-guia para orientar a circulação. 
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➢ ELEMENTOS SUSPENSOS  

Deve haver sinalização tátil de alerta no entorno da projeção de elementos com altura 

livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da projeção.  

 

 

 

 

 

OBJETO FIXADO EM SUPERFÍCIE 

VERTICAL - BEBEDOURO 

 

OBJETO AUTOPORTANTE – MAPA TÁTIL 

 

➢ ELEVADOR VERTICAL 

A sinalização tátil de alerta deve ser aplicada em todos os elevadores na largura do vão 

(projeção) da porta do equipamento, alertando quanto à proximidade e orientando 

quanto ao posicionamento para acionamento da botoeira do elevador.  
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c) CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL NO PISO: 

A sinalização tátil direcional no piso deve atender aos seguintes requisitos: 

− ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição 

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em 

áreas internas como em externas; 

− ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, para ser claramente 

percebida por pessoas com deficiência visual que utilizam bengala longa; 

− ter luminância contrastante em relação ao piso adjacente, para ser percebida 

por pessoas com baixa visão, devendo ser garantida a cor do relevo durante todo 

o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em áreas internas como em 

externas. 

 

d) LOCALIZAÇÃO: 

Este projeto utiliza a referência edificada para orientação de pessoas com deficiência 

visual, não sendo permitidos objetos ou elementos eventualmente existentes que 

possam constituir em obstrução ou obstáculo. 

Além da referência edificada, a orientação das pessoas com deficiência visual será 

realizada através dos mapas táteis. 

 

Assim, serão utilizados pisos direcionais apenas nos seguintes casos: 

➢ DIREÇÃO DA CALÇADA PÚBLICA ATÉ A PORTA DE ENTRADA DA ROTA 

ACESSÍVEL (sinalização necessária por ser um edifício público) 

➢ DIREÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA ROTA ACESSÍVEL ATÉ O MAPA TÁTIL 

➢ DIREÇÃO DA ESCADA NO PAVIMENTO SUPERIOR ATÉ O SEGUNDO MAPA TÁTIL 
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e) MUDANÇAS DE DIREÇÃO 

As mudanças de direção na sinalização tátil direcional devem ser executadas conforme 

as disposições abaixo:  

I. Quando houver mudança de direção formando ângulo: 

o entre 150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização 

tátil de alerta. 

 

o entre 90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando áreas 

de alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização 

tátil direcional. 

 

 

II. Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve haver sinalização tátil 

formando áreas de alerta com dimensão equivalente ao triplo da largura da 

sinalização tátil. A área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos 

um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas direcionais 
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III. A largura e a cor das faixas que compõem uma sinalização tátil direcional devem 

ser constantes. A sinalização tátil de alerta utilizada nas mudanças de direção 

deve possuir a mesma cor da sinalização tátil direcional. Se houver variação de 

cor do piso adjacente nos diferentes ambientes pelos quais passa a sinalização 

tátil direcional, deve ser utilizada uma única cor que contraste com todas elas ao 

mesmo tempo. 

 

f) DISTÂNCIAS DE OBJETOS 

Deve haver pelo menos 1,00 m de distância entre a sinalização tátil de direcionamento 

e as paredes, os pilares ou outros objetos, contando-se 1,00 m desde a borda da 

sinalização tátil. 
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2.9.5.1 PISO TÁTIL – DIRECIONAL E DE ALERTA (CONCRETO) 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

− Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional 

− Material: Placa de concreto pré-moldado 

− Peças de: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura)  

− Cor preta 

− Modelos de Referência: Machado Pré-Moldados - cor preta. 

     

 

➢ ALERTA 

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre 

placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes na 

Tabela 1 e Figura 1 da NBR 16.537/2016. 
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As dimensões de largura dos pisos táteis de alerta para formar a sinalização tátil de 

alerta, citadas ao longo desta Norma, são medidas conforme a Figura 2 da NBR 

16.537/2020. 

 

 

➢ DIRECIONAL 

O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-

cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5 da NBR 16.537/2016. 
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As dimensões de largura dos pisos táteis direcionais para formar a sinalização tátil 

direcional são medidas conforme a Figura 6 da NBR 16.537/2016. 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Assentamento com argamassa diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das 

placas com o piso adjacente. 

 

 

 CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no 

próprio relevo; 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

Conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 

9050/2020 e NBR 16.537/2016. 
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2.9.5.2 PISO TÁTIL – DIRECIONAL E DE ALERTA INSTALADO 

DIRETAMENTE NO PISO (INOX POR ELEMENTO) 

a) CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

− Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional  

− Aço inox por elemento 

− Peçass dimensão total mín. de 0,25 x 0,25m com 6 fileiras de alerta ou 4 fileiras de 

direcional, conforme o caso, seguindo a NBR 16.537/2016 

− Cor natural inox 

− Modelo deve incluir gabaritos de instalação com 6 fileiras de alerta ou 4 fileiras de 

direcional, conforme o caso, seguindo a NBR 16.537/2016 

− Método Fixação 01: Colagem direta no piso com dupla face: Método a ser utilizado 

na área interna da edificação histórica existente, conforme projeto 

− Método Fixação 02: Fixado no piso liso com buchas e parafusos: Método a ser 

utilizado nas demais áreas, conforme projeto 

− Modelos de Referência: Total Acessibilidade - Piso Tátil Discreet Revestido Com Aço 

Inox 
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➢ ALERTA 

Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente 

no piso, conforme dimensões e distâncias constantes na Tabela 2 e na Figura 3 da NBR 

16.537/2016. 

 

 

 

 

As dimensões de largura dos relevos táteis de alerta instalados diretamente no piso para 

formar a sinalização tátil de alerta, citadas ao longo desta Norma, são medidas conforme 

a Figura 4 da NBR 16.537/2016. 
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➢ DIRECIONAL 

Os relevos táteis direcionais consistem em sinalização tátil direcional aplicada 

diretamente no piso, conforme as dimensões constantes na Tabela 4 e na Figura 7 da 

NBR 16.537/2016. 

 

 

 

As dimensões de largura dos relevos táteis direcionais instalados diretamente no piso 

para formar a sinalização tátil direcional são medidas conforme a Figura 8 da NBR 

16.537/2016. 
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a)  SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

É necessário realizar limpeza da superfície onde será instalado o piso tátil de forma a 

tirar todos os resíduos. Após este procedimento deverá ser instalado um gabarito com 

fita crepe de 25mm, para orientar o campo de aplicação e posteriormente o piso tátil 

necessitará ser posicionado e aplicado com o gabarito específico fornecido juntamente 

com os pisos táteis conforme método colado ou fixado com buchas e parafusos (de 

acordo com o projeto) e orientações do fabricante. 

 

 

O método colado deverá ser instalado com fita dupla face extra-forte de alta 

durabilidade. 

 

b) CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no 

próprio relevo; 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO: 

Conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 

9050/2020 e NBR 16.537/2016. 

− Método Fixação 01: Colagem direta no piso com dupla face: Método a ser utilizado 

na área interna da edificação histórica existente, conforme projeto 

− Método Fixação 02: Fixado no piso liso com buchas e parafusos: Método a ser 

utilizado nas demais áreas, conforme projeto 
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2.10   LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 

Todas as louças, metais e complementos deverão seguir rigorosamente os parâmetros 

das normas técnicas de acessibilidade principalmente no que se refere à localização, 

dimensões, posicionamento, características das peças, acessórios, barras de apoio e 

comandos. 

 
 

Serão indicados neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 

complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 

deverão ser incluídos, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 

 

2.10.1 LOUÇAS 

a) BACIA SANITÁRIA: 

Bacia sanitária com caixa acoplada, modelo acessível. 

 

As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal e devem estar 

a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior 

sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m para as bacias 

de adulto. 

     
 

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada pode ser por alavanca ou 

acionados por meio de pressão. 

Modelo de Referência: Deca – Bacia com Caixa Acoplada Vogue Plus Conforto. 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 71 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

b) LAVATÓRIO: 

Lavatório com coluna suspensa, modelo acessível  

Dimensões Mín. 0,50 m (largura) x 0,40 m (profundidade) 

 

O lavatório deve garantir altura frontal livre na superfície inferior, conforme Figura 99 

da NBR 9050/2020, e na superfície superior a altura pode variar de 0,78 m a 0,80 m. 

 

 

Modelo de Referência: Deca – Lavatório com coluna suspensa Vogue Plus. 
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2.10.2 METAIS 

a) TORNEIRA PARA LAVATÓRIO: 

O lavatório deve ser equipado com torneira acionada por alavanca, sensores eletrônicos 

ou dispositivos equivalentes, que exijam esforço máximo de 23 N. Torneiras com ciclo 

automático devem possuir ciclo de fechamento de 10 s a 20 s. 

 

Modelo de Referência: Deca – Torneira de mesa para lavatório com fechamento 

automático Decamatic. 

 

 

b) BARRAS DE APOIO 

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

 

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço 

mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações 

permanentes ou fissuras, ter empunhadura conforme Seção 4 da NBR 9050/2020 e estar 

firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte 

(parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem 

estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com 

formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem 

estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das 

mãos.  
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Todas as barras deverão ser em alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor 

preto fosco. 

 

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma 

com seção transversal entre 30 mm e 45 mm. 

 

O comprimento e a altura de fixação variam de acordo com as peças sanitárias às quais 

estão associados conforme disposições abaixo: 

 

I. BARRAS DE APOIO NA BACIA SANITÁRIA – 3 BARRAS: 

Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para 

apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, 

posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos 

de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar 

posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser 

instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada 

verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia 

sanitária, conforme Figuras 106 a 108. 

 

Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com 

comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente a uma altura de até 0,89 

m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima 

de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície 

superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede 

lateral. 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Página 74 de 101 
 

Rua Lúcio Born, nº 12, Ed. São João Evangelista, sala 110 – Bairro Centro  
Biguaçu – CEP 88.160-126 

Telefone (48) 3094-4120      E-mail admseplan@bigua.sc.gov.br 

 

 

 

 

II. BARRAS DE APOIO DOS LAVATÓRIOS – 2 BARRAS 

Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados 

nas Figuras 114, 115 da NBR 9050/2020 e garantir as seguintes condições: 

− ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no 

mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto; 

− ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o 

eixo da barra para permitir o alcance; 
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− garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda 

frontal do lavatório até o eixo da torneira; 

− as barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido 

a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do 

lavatório; 

− as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com 

comprimento mínimo de 0,40 m; 

− ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da 

barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o 

alcance. 

 

 

 

III. BARRA DE APOIO DA PORTA DO SANITÁRIO – 1 BARRA 

Indicada no item sobre portas. 
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2.10.3 ACESSÓRIOS 

Os acessórios para sanitários, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e toalheiros, 

devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance acessível conforme Figura 

122 da NBR 9050/2020. 

 

a) ESPELHO 

Indicado no item sobre vidros e espelhos. 

 

b) DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO: 

Instalar papeleira de sobrepor cujas dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal 

da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance, conforme Figuras 125 da 

NBR 9050/2020.  

 

Não podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não 

atrapalhar o acesso à barra. 

 

− Para rolos de até 500 metros. Botão para abertura manual. Visor para 

acompanhamento do nível do papel. 
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− Modelos de Referência: Nobre – Dispenser para papel higiênico rolão New Classic - 

cor branca. 

 

c) DISPENSER PAPEL TOALHA 

− Para papéis interfolhados de duas ou três dobras. Botão para abertura manual. Visor 

para acompanhamento do nível do papel.  

− Modelos de Referência: Nobre – Dispenser para papel toalha New Classic - cor 

branca. 

 

d) DISPENSER SABONETEIRA 

− Para sabonetes líquidos de duas ou três dobras. Botão para abertura manual. Visor 

para acompanhamento do nível do conteúdo.  

− Modelos de Referência: Nobre – Dispenser saboneteira New Classic - cor branca  
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e) CABIDE 

Deve ser instalado um cabide junto ao lavatório e um junto a bacia sanitária, a uma 

altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado. 

 

f) PORTA OBJETOS 

Deve ser instalado um porta-objetos junto ao lavatório e um junto à bacia sanitária, a 

uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que 

não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. 

 

O porta-objetos não deve ser instalado atrás de portas e não pode ter cantos agudos e 

superfícies cortantes ou abrasivas. 

 

g) ALARME DE EMERGÊNCIA 

Os alarmes são equipamentos ou dispositivos capazes de alertar situações de 

emergência por estímulos visuais, táteis e sonoros. 

 

Todo alarme ou componente que utiliza recursos elétricos deve estar de acordo com a 

ABNT NBR IEC 60529. Em ambientes com instalações de água, como sanitários, o grau 

de proteção deve ser IP 66. As instalações elétricas devem atender o disposto na ABNT 

NBR 5410. 

 

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia para 

acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários acessíveis.  

 

A altura de instalação deve ser de 40 cm do piso, conforme Figura 67 da NBR 9050/2020. 

Os dispositivos devem ter cor que contraste com a da parede. 
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Atenção, pois deve ser prevista tomada para plugar o para receptor do alarme. 

− Modelos de Referência: Total Acessibilidade – Alarme audiovisual sem fio para 

sanitário acessível. 
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2.11  ELEVADOR VERTICAL 

O elevador deve atender as exigências da NBR 9050/2020 e NBR NM 313. 

Externa e internamente deve haver sinalização tátil e visual, informando: 

− instrução de uso, fixada próximo à botoeira; 

− indicação da posição para embarque e desembarque; 

− indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras e batentes; 

− dispositivo de chamada dentro do alcance manual. 

 

O elevador deve haver dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos 

pavimentos e no equipamento. 

Cabine com dimensões mínimas de 1,10m (largura) x 1,40m (profundidade). 

Porta com largura livre mín. de 0,80 m. 
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2.12 DEMAIS ITENS DE ACESSIBILIDADE 

 

2.12.1 DESNÍVEIS 

Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais 

desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 

mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %), conforme Figura 68 da 

NBR 9050/2020.  

 

 

2.12.2 GRELHAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Em rotas acessíveis, as grelhas e juntas de dilatação devem estar fora do fluxo principal 

de circulação. 

Quando não possível tecnicamente, os vãos devem ter dimensão máxima de 15 mm, 

devem ser instalados perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vãos de formato 

quadriculado/circular, quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação. 

 

2.12.3 TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE VISITA 

A superfície das tampas deve estar nivelada com o piso adjacente, e eventuais frestas 

devem possuir dimensão máxima de 15 mm. As tampas devem estar preferencialmente 

fora do fluxo principal de circulação. 

As tampas devem ser firmes, estáveis e antiderrapantes sob qualquer condição, e a sua 

eventual textura, estampas ou desenhos na superfície não podem ser similares à da 

sinalização de piso tátil de alerta ou direcional. 
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2.12.4 CAPACHO EMBUTIDO 

Deve ser previsto capacho embutido no acesso do anexo. Este deve ser firmemente 

fixado, embutido e nivelado de maneira que eventual desnível não exceda 5 mm.  
 

As superfícies não podem ter enrugamento e as felpas ou forros não podem prejudicar 

o deslocamento das pessoas. 

Dimensões mínimas do capacho: 0,60 m x 2,00m. 

Material: Trama Vinílica / Espessura: 13mm / Resistente para alto tráfego de pessoas / 

Proteção UV contra desbotamento 

Deve ser personalizado com a logomarca da casa de cultura. 
 

O capacho é um item personalizado. Assim, a Contratada se responsabilizará pelo envio 

do layout de diagramação do capacho a ser aprovado pela municipalidade previamente 

a confecção do mesmo. 
 

 

 

2.12.5 BEBEDOURO 

O bebedouro deve ser acessível e possuir fornecimento de água nas temperaturas 

gelada e ambiente. 
 

Deverá ser previsto dois bebedouros no andar térreo do anexo na mesma parede do 

lavatório do sanitário, - no sentido contrário ao lavatório. Altura de instalação conforme 

padrão do fabricante, considerando 1 deles PCD. 

 

Deve ser no modelo com gabinete em chapa de aço inox e possuir botões com 

descrições em Braille com sistema de ‘toque fácil’, destinado as pessoas com deficiência 

visual. 

− Bebedouro com 2 torneiras 

Modelos de Referência: IBBL - Purificador de Pressão, modelo PDF300. 
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2.12.6 MAPA TÁTIL 

O mapa tátil deve atender as exigências da NBR 9050/2020 e NBR 15599/2008. 

 

São instrumentos/ferramentas com representações visuais e táteis.  

É essencial conter braile, figuras e letras com cores contrastantes e em alto relevo, com 

comunicação simples, clara e direta. 

 

Os mapas acessíveis devem conter as informações mínimas dispostas na Tabela 01 da 

NBR 9050/2020 através de representações visuais e táteis que servem para orientação 

e localização de lugares, rotas, fenômenos geográficos, cartográficos e espaciais. 

 

 Estes mapas devem ser construídos de forma a permitir acesso, alcance visual 

e manual, atendendo as disposições abaixo: 

− altura entre 0,90 m e 1,20 m;  

− instalado em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal; 

− possuir reentrância mínima de 0,30m para aproximação da pessoa em cadeira 

de rodas; 

− possuir sinalização tátil e visual no piso conforme a NBR 16537/2020. 

 

Dimensões mín. 0,80m (largura) x 0,60m (profundidade). 

Modelo com pedestal em aço inox. 
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O pedestal do mapa deve ser parafusado no piso para evitar que o mesmo seja 

deslocado de seu local correto. 

 

Os mapas táteis são itens personalizados. Assim, a Contratada se responsabilizará pelo 

envio dos layouts de diagramação dos mapas táteis a serem aprovados pela 

municipalidade previamente a confecção dos mesmos. 
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2.12.7 SINALIZAÇÃO  

As sinalizações aqui expostas referem-se apenas às questões relacionadas à 

acessibilidade. Demais sinalizações relacionadas a outras normativas, como projeto 

preventivo contra incêndios deverão ter suas disposições compatibilizadas com as 

normas técnicas de acessibilidade. 

 

A sinalização deve ser autoexplicativa, perceptível e legível para todos, inclusive às 

pessoas com deficiência, e deve ser disposta seguindo as disposições mínimas de 

localização, altura, diagramação e contraste conforme a NBR 9050/2020. 

 

As informações com textos devem ser complementadas com os símbolos apresentados 

na NBR 9050/2020. 

 

Deverão ser incluídas tanto as sinalizações do anexo quanto da edificação existente. 

 

• INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

As informações essenciais aos espaços nas edificações, no mobiliário e nos 

equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tátil, de acordo 

com o princípio dos dois sentidos e conforme Tabela 1 da NBR 9050/2020. 
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Em edificações, os elementos de sinalização essenciais são informações de sanitários, 

banheiros, vestiários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de 

fuga. 

 

• ALTURA: 

A sinalização deve estar instalada a uma altura que favoreça a legibilidade e clareza 

da informação, atendendo às pessoas com deficiência sentadas, em pé ou caminhando. 

 

• DIAGRAMAÇÃO: 

A redação de textos contendo orientações, instruções de uso de áreas, objetos, 

equipamentos, regulamentos, normas de conduta e utilização deve: 

− ser objetiva; 

− quando tátil, conter informações essenciais em alto relevo e em Braille; 

− conter sentença completa, na ordem: sujeito, verbo e predicado; 

− estar na forma ativa e não passiva; 

− estar na forma afirmativa e não negativa; 

− enfatizar a sequência das ações. 

É necessário utilizar letras sem serifa sendo proibidas fontes itálicas, decoradas, 

manuscritas, com sombras, com aparência tridimensional ou distorcidas. 

 

• LINGUAGEM 

a) LINGUAGEM VISUAL 

As informações visuais devem seguir premissas de texto, dimensionamento e contraste 

dos textos e símbolos, para que sejam perceptíveis inclusive por pessoas com baixa 

visão. 

 

Deve haver contraste entre a sinalização visual (texto ou símbolo e fundo) e a superfície 

sobre a qual ela está afixada, cuidando para que a iluminação do entorno ‒ natural ou 

artificial – não prejudique a compreensão da informação. A tipografia em Braille não 
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necessita de contraste visual. Quando a sinalização for retroiluminada, deve manter a 

relação de contraste. 

 

A dimensão das letras e números deve ser proporcional à distância de leitura, 

obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se a utilização de fontes sem serifa. Devem 

ser utilizadas letras em caixas alta e baixa, evitando-se textos na vertical. Para 

mensagens de advertência, devem ser utilizadas letras em caixa alta. 

 

Para a sinalização dos ambientes, a altura do símbolo deve ter a proporção de 1/200 da 

distância de visada, com mínimo de 8 cm. O desenho do símbolo deve seguir o padrão 

internacional.  

 

b) LINGUAGEM TÁTIL 

Para textos e símbolos táteis, a altura do alto relevo deve estar entre 0,8 mm e 1,2 mm. 

Recomendam-se letras em caixa alta e caixa baixa para sentenças, e em caixa alta para 

frases curtas, evitando a utilização de textos na vertical. 

 

Os textos em relevo devem estar associados ao texto em Braille. As informações em 

Braille não dispensam a sinalização visual e tátil, com caracteres ou símbolos em relevo, 

exceto na sinalização do corrimão. 

 

c) LINGUAGEM SONORA 

Os conjuntos de sons devem ser compostos na forma de informações verbais ou não. 

Os sinais devem distinguir entre sinais de localização, advertência e instrução. 

 

Os sinais sonoros não verbais codificados devem ser apresentados nas frequências 

de 100 Hz, 1 000 Hz e 3 000 Hz para sinais de localização e advertência. Para sinais de 

instrução devem-se acrescentar outras frequências entre 100 Hz e 3 000 Hz. Os sinais 

sonoros não podem ultrapassar 3 000 Hz. Os equipamentos e dispositivos sonoros 
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devem ser capazes de medir automaticamente o ruído momentâneo ao redor do local 

monitorado, em decibéis (dB), para referência, e emitir sons com valores de 10 dBA 

acima do valor referenciado, conforme ABNT NBR 10152. 

 

• APLICAÇÕES ESSENCIAIS 

 

2.12.7.1 SINALIZAÇÃO DAS PORTAS: 

Todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários, devem ser sinalizadas. Estas devem 

ter números e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo Braille.  

 

Essa sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano 

vertical, conforme Figura 62 da NBR 9050/2020. 

 

Deverão ser instaladas 2 placas de sinalização: 

I. Placa instalada na porta, centralizada e não pode conter informações táteis 

(braile e relevo); 

II. Placa instalada na parede adjacente a porta com informação tátil (braile e 

relevo). 
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2.12.7.2 MAPAS TÁTEIS ACESSÍVEIS: 

Indicados no item sobre Demais Itens de Acessibilidade - Mapa Tátil. 

 

2.12.7.3 SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO - CORRIMÃOS: 

A sinalização de identificação de pavimentos (andares) junto a escadas fixas e rampas 

internas da edificação deve ser visual, em relevo e em Braille. 

 

A sinalização visual e em relevo pode ser aplicada no corrimão de todas as escadas e 

rampas internas, inclusive da edificação existente.  

 

A sinalização em Braille deve estar obrigatoriamente posicionada na geratriz superior 

do prolongamento do corrimão, informando o pavimento.  
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2.12.7.4 SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS: 

• DEGRAUS ISOLADOS – 1 OU DOIS DEGRAUS 

Os degraus isolados devem ser sinalizados em toda a sua extensão, no piso e no espelho, 

com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente. Esta 

sinalização deve ser fotoluminescente ou retroiluminada. 

 

• DEGRAUS DE ESCADAS – 3 OU MAIS DEGRAUS 

A sinalização visual dos degraus de escada deve ser: 

− aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos 

corrimãos, contrastante com o piso adjacente.  

− igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm de 

comprimento e 3 cm de largura; 

− Esta sinalização deve ser fotoluminescente ou retroiluminada. 
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2.12.7.5 5.4.5 SINALIZAÇÃO DE ELEVADORES  

Os Painéis de chamada de elevadores devem ter informações em relevo e em Braille de 

sua operação e estar compatíveis com a ABNT NM 313 e ABNT NBR ISO 9386-1. 

 

A sinalização do pavimento deve estar localizada nos dois batentes externos, indicando 

o andar e deve ser em relevo e em Braille. A altura dos caracteres deve variar de 15 mm 

a 50 mm e a distância entre eles deve ser de 5 mm. Deve ser instalado a uma altura 

entre 1,20 m e 1,60 m medidos do piso. 

 

2.12.7.6 SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO 

Indicada no item sobre Sistemas de Pisos Internos e Externos - Piso Tátil. 

 

 

2.12.7.7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência deve direcionar o usuário para saídas de emergência ou 

rota de fuga. 

 

A sinalização de emergência deverá seguir os projetos e documentações específicas das 

instalações preventivas contra incêndios, bem como as normas de acessibilidade. 

 

 

2.12.7.8 ALARMES 

Os alarmes são equipamentos ou dispositivos capazes de alertar situações de 

emergência por estímulos visuais, táteis e sonoros. Devem ser aplicados em espaços 

confinados, como sanitários acessíveis, boxes, cabines e vestiários isolados. 

 

Indicados no item sobre Louças, Metais e Complementos – Acessórios. 
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2.13   PAISAGISMO 

O local receberá vegetação nos pontos e formas indicados no projeto. Tanto o cultivo 

como o plantio deverá ser executado seguindo as diretrizes abaixo indicadas.  

 

Limpeza da Área  

A limpeza será executada antes da marcação da obra, retirando-se todo e qualquer 

material indesejável (entulhos, britas, inços, etc.).  

 

Cavas para Plantio  

Após o solo estar em condições de receber as mudas, deverá ser procedido o 

estaqueamento para demarcação das cavas.  

 

As cavas serão cúbicas, recomendando-se executá-las nas dimensões mínimas 

indicadas.  

 

Espécies Herbáceas - Abrir cavas nas dimensões de 20 x 20 x 20cm e preencher com a 

mistura de terra fértil que deverá conter 1/3 de terra arenosa escura, 1/3 de terra preta 

e 1/3 de argila vermelha.  

 

Espécies Arbustivas - Abrir cavas nas dimensões de 40 x 40 x 40cm e preencher com a 

mistura de terra fértil que deverá conter 2/3 de terra preta e 1/3 de argila vermelha. 

A terra fértil pré-misturada deve ser retirada às cavas em camadas de 15cm de altura, 

molhadas mas não apiloadas. 

 

Após aberta a cova e providenciada a terra de enchimento, a muda deve ser preparada 

para o plantio. 
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Sistema de Plantio  

O plantio das mudas deverá ser preferencialmente logo após o término das obras. As 

mudas devem ser inspecionadas para detectar possíveis ataques de pragas e doenças e 

se a embalagem não está praguejada com ervas daninhas; 

 

Retirar a muda do saco plástico ou cesto de fibras antes do plantio, evitando que os 

torrões sejam desfeitos;  

 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de tal modo que as raízes fiquem livres. A 

posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns centímetros 

acima do solo. 

 

A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar 

permaneça disseminado no solo; após a cava preenchida, apertando-se livremente, 

constituindo-se, em torno do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da 

chuva ou rega. A operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, 

ou material semelhante, para abrigá-lo do sol e diminuir a evaporação do solo.  

 

Adubação  

De uma maneira geral, todas as espécies vegetais plantadas, deverão receber pelo 

menos duas adubações por ano, nas quais devem ser utilizados fertilizantes químicos e 

orgânicos. 

 

A primeira dose do adubo químico será aplicada com 3 Kg de esterco de curral curtido 

ou cama de aviário, por muda, e a segunda dose será de adubo químico. 
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Irrigação 

Será necessário irrigar duas vezes por dia, de forma lenta, para que a água penetre no 

mínimo 10 cm (dez centímetros) dentro das embalagens; 

 

As mudas plantadas devem ser irrigadas três vezes por semana no primeiro mês e duas 

vezes do segundo mês em diante. Três meses após o plantio deve ocorrer a 

recomposição das mudas mortas. 

 

Proteção das mudas 

As mudas plantadas ficam sujeitas à predação, principalmente no seu inicio, por parte 

de transeuntes e frequentadores menos esclarecidos. A proteção mais simples é o uso 

de três estacas de madeira ou bambu, enterradas no solo em forma de tripé, em cuja 

extremidade é amarrada a muda. 

 

Outro sistema é a fixação de 4 estacas no solo, de modo a ficarem com 1,60m de altura 

livre e uni-las com travessa de ripas ou revesti-las com tela de arame. 

 

Manutenção do Plantio  

Abrange basicamente, a capina (coroamento) das áreas plantadas, o combate 

sistemático a pragas e doenças (formiga, fungos e outros), a adubação em cobertura ao 

final do primeiro ano do plantio e o replantio de falhas observadas durante o 

desenvolvimento da vegetação introduzida. 

 

Além dessas atividades, as áreas plantadas, deverão ser monitoradas com o objetivo de 

prevenir possíveis ocorrências de espécies invasoras, capazes de competir com a 

vegetação introduzida. 
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Os tratos culturais dispensados às mudas constam do coroamento e do controle 

sistemático à formiga cortadeira. Nos períodos de estiagens prolongadas, as mudas 

devem ser regadas com frequência diária. O replantio adota a substituição da muda 

eventualmente perdida por outra, de preferência contendo raiz embalada. 

 

2.13.1 FORRAÇÃO DE GRAMA 

a) CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas 

densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme 

e ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato 

proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de 

manuseio e plantio. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 

- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 

 

b) SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO: 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos 

os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 

solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 

plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de 

nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os 

tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na 

fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser 

rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por 

aproximadamente um mês. 

 

c) APLICAÇÃO NO PROJETO E REFERÊNCIAS COM OS DESENHOS: 

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto. 
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2.13.2 MOREIA BRANCA 

Mínimo: 5 mudas. 

Tamanho da muda: médio 

Localização: Canteiro Frontal. 

 

        

 

 

 

2.13.3 PODOCARPO 

Mínimo: 10 mudas. 

Tamanho da muda: 1,00 m. 

Localização: Canteiro Lateral. 
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2.14  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Conforme projetos e documentações específicas. 

 

2.15   INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 

Conforme projetos e documentações específicas. 

 

2.16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Conforme projetos e documentações específicas. 

 

Toda rota acessível deve ser provida de iluminação natural ou artificial com nível mínimo 

de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão.  

 

2.17  INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

Os ambientes da área ampliada, exceto sanitários, deverão ser preparados, tanto na 

instalação elétrica quanto nos drenos, para a futura instalação dos equipamentos de ar 

condicionado.  
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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3.1 LIMPEZA DE OBRA  

A obra será limpa após o seu término, havendo a remoção de entulhos, com todas as 

instalações e equipamentos testados e em pleno funcionamento, fornecendo completas 

condições de habitabilidade. Serão considerados como limpeza os serviços de lavar e 

retirar os detritos que ficarem aderentes às superfícies. Deverão ser removidas dos 

limites da obra, toda sobra de materiais, madeiras utilizadas em andaimes, entulhos etc.  

 

3.2 GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Ao construtor recai a responsabilidade de implantar planos para gerenciamento de 

resíduos em suas obras, reduzir a geração de entulhos e o desperdício de materiais, e 

ainda, reutilizar, reciclar, e quando necessário, descartar os restos de forma adequada, 

sob pena de multa. Os transportadores, como as empresas de caçambas, também são 

responsáveis pelo destino dado aos resíduos das obras, devendo destiná-los de forma 

correta para reciclagem ou aterros.  

 

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO 

A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento, manutenção e uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) aos seus funcionários e 

empreiteiros, provendo de proteções regulamentadas nas NRs do MTE, máquinas, 

equipamentos e materiais.  

 

A CONTRATADA fornecerá aos operários e exigirá o uso de todos os equipamentos de 

segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como capacetes, botas, 

óculos, luvas, etc.  

A CONTRATADA manterá na obra o equipamento necessário à proteção contra incêndio 

de obra e de seu canteiro, com no mínimo 1 (um) extintor de incêndio de todos.  
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3.4 OBSERVAÇÕES  

a) Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade;  

b) Todos os quantitativos indicados no orçamento, não eximem a firma de efetuar sua 

própria medição;  

c) Toda medição deverá ser solicitada no Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Biguaçu;  

d) Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada a empresa 

executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena e 

retenção de pagamento; 

e) Em caso de divergência ou omissão de especificações neste memorial, prevalecerão 

as normas vigentes no país.  

 

 

 

 

Biguaçu, 20 de outubro de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

Mariana Bunn Souza 
Arquiteta e Urbanista | CAU/BR nº A90108-3 

 

 

 

 

 

mailto:admseplan@bigua.sc.gov.br

		2021-11-08T15:15:09-0300
	MARIANA BUNN SOUZA:04663117961




