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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 
 

OBJETIVO: 
 

Este memorial tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à execução de 
obras de conservação/reforma/adaptação do PALACETE BARBOSA DE LIMA 
localizado na Praça Coronel Horacio, na esquina da Travessa 7 de Setembro com a Rua 
Generalíssimo Deodoro cidade de Curuçá município de Curuçá (PA), conforme o 
memorial descritivo, especificado técnicas, planilha orçamentária e projeto arquitetônico 
descriminados abaixo: 
 

I -  MEMORIAL DESCRITIVO: 
 

1.1- Levantamento histórico da edificação: 
 

O prédio denominado Palacete “Barbosa de Lima”, localiza-se no centro histórico 
da cidade de Curuçá, nordeste do Pará, bem em frente à Praça, da qual determina o 
nome, Coronel Horácio Barbosa de Lima, entre as esquinas da Travessa Sete de 
Setembro com Rua Generalíssimo Deodoro. A edificação do fim do século XIX, e teve 
finalizada a construção no ano de 1895, de propriedade da tradicional família Barbosa de 
Lima, na pessoa do Coronel Horácio Barbosa de Lima, personalidade importante da 
história política do município de Curuçá pelo exercício do cargo de Intendente Municipal 
(hoje Prefeito Municipal), na qual, o ocupou cargo por diversas vezes. 

O imóvel de 124 anos, no inicio serviu de casa comercial explorado por seu 
proprietário e em 1900 abrigou o Grupo Escolar “Gonçalo Ferreira”, sendo na época o 
terceiro em importância no Estado do Pará, destinado a este uso até o ano de 1970, hoje 
ainda, alcunhado pelos munícipes locais, como “segundo grau”. 

Alem de abrigar o terceiro grupo escolar do Estado do Pará, constituiu sede por 
pequenos períodos de tempo da Prefeitura Municipal de Curuçá, Fórum da Comarca, 
Cartório de Registros Públicos, Biblioteca Pública e Câmara Municipal de Curuçá. 

No ano de 1980, foi alugado ao Governo do Estado e passou a abrigar a escola de 
2º Grau “Professora Olinda Vera Alves”. Com construção prédio próprio novo executado 
pelo Governo do Estado do Pará a escola deixou o Palacete “Barbosa Lima”. No ano de 
2001, as paredes principais das duas fachadas apresentavam risco de desabamento, com 
deslocamento visível do eixo para o exterior, sendo escoradas por diversos esteios que 
avançavam ao meio da via de rolamento. 

No ano de 2002 foi executado reforço estrutural de toda edificação com a retirada 
do telhado original, madeiramento e as telhas de barro colonial, as paredes externas 
foram estruturadas desde as fundações, assim também como execução de pilares em 
concreto armado que se interligavam com as vigas de coroamento atreladas a calhas 
estruturais, relocando ao posicionamento original, com retorno as paredes ao prumo e 
dando estabilidade e rigidez a toda estrutura da edificação.  

 
No ano de 2003 teve novo uso, a sede da Secretaria Municipal de Educação de 

Curuçá, que ocupou o espaço até o ano de 2013, sendo desocupado o espaço 
ocasionado por falta de manutenção periódica ao prédio e por uma infestação de praga 
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urbana de pombos que habitava no forro do imóvel. Ficando fechado até 2015, quando 
ocorreu um incêndio que danificou as instalações elétricas e principalmente o forro de 
PVC e a cobertura (madeiramento e telha de fibrocimento) não houve dano a estrutura da 
edificação. Permanece fechado e sem uso o imóvel até os dias de hoje. 

 

1.2- Estilo arquitetônico da edificação: 
 
A particularidade da construção da arquitetura da edificação do Palacete, na época 

era voltada para a execução de palácios, edifícios administrativos e comerciais ou 
moradias para a burguesia, quase sempre de caráter monumental, marcada pela rigidez 
das formas e da imagem dos edifícios (ex.: simetria e ortogonalidade obrigatórias), 
decorativismo (elementos escultóricos) e elementos simbólicos e eram identificados 
referenciando seus proprietários, daí na época de sua construção, ser conhecido como 
Palacete “Barbosa de Lima”, como ocorreu com seus contemporâneos de Belém: 
Palacete Pinho, Palacete Faciola, Palacete Montenegro, Palacete Bolonha entre outros. 

As características da arquitetura ocidental presente nesta construção são as do 
final do século XIX e princípio do século XX, esteticamente dominada pelo 
neoclassicismo, que era a reedição adaptada dos estilos clássicos greco-romanos, pelo 
ecletismo, mistura deliberada dos mesmos elementos greco-romanos e também dos 
renascentistas, e por movimentos mais focalizados como o "art nouveau". 

Art nouveau, chamado Arte Nova, foi um estilo estético essencialmente de designer 
e arquitetura que também influenciou o mundo das artes plásticas e teve grande destaque 
durante a Belle époque. Relaciona-se especialmente com a 2ª Revolução Industrial, em 
curso na Europa, com a exploração de novos materiais (como o ferro e o vidro, principais 
elementos dos edifícios que passaram a ser construídos segundo a nova estética). 

O Palacete Barbosa de Lima reproduz um período de requinte e beleza da 
sociedade paraense que vivia nos faustos tempos da “Época da Borracha”, tornando-se 
um dos monumentos arquitetônicos de maior relevância histórica para o município de 
Curuçá, inclusive reconhecido por lei Municipal como Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município de Curuçá pela Lei Municipal nº 1871/2002. 

 
1.3- Característica arquitetônica da edificação: 
 
O imóvel este implantado em terreno retangular que totaliza 905,11m² de área. 

Localizado em uma esquina com 25,75m de testada frontal e 35,15m de lateral. 
A característica predominante da edificação é o estilo neoclássico português, com 

destaque para as imponentes fachadas decoradas com deuses da mitologia grega como 
Zeus, Hera e Afrodite, bem como balaústres de porcelana importados da cidade do Porto-
Portugal com suas altas janelas e portas arrematadas com bandeiras em ferro fundido, e 
batentes (soleiras e peitoris) de mármore Carrara. 

A parte interna caracteriza-se pelo alto pé direito (h=4m) e amplos espaços, cinco 
salas e ampla circulação. A circulação (corredor) sofreu algumas adaptações realizadas 
no decorrer dos anos, com a introdução de dois banheiros e dois compridos depósitos 
ampliados para fora do corpo da edificação original. No projeto original deviam existir 
grande janelas voltadas para a área externa, denominada de quintal. 

A edificação existente possui 13 ambientes cobertos, perfaz área útil de 370,89m² e 
totaliza 415,90m² de área construída, conforme tabela abaixo: 
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Fig. 01 – Tabela das áreas úteis existente Março/2019, e área externa. 

 

1.4- Projeto de restauro da edificação: 
 

O Palacete Coronel Horacio Barbosa Lima para povo curuçaense constitui 
patrimônio histórico-cultural de enorme valor, por conta disso a Prefeitura Municipal de 
Curuçá não mediu esforço para obter recursos no âmbito Federal visando conservar tão 
estimado patrimônio, que com o passar do século sofreu degradação nos seus 
componentes e sistemas construtivos, em decorrência dos mais diversos motivos. Com 
efeito, o tempo, o intemperismo, o uso com a interferência da ação humana e do meio 
alteram as propriedades físicas e químicas dos materiais, comprometendo o desempenho 
dos elementos construtivos e a funcionalidade da edificação. 

O projeto visa com estudos e a vivencia in-loco determinar as degradações dos 
sistemas e componentes construtivos e com obras e serviços resguarda-la do dano e da 
degradação através do conjunto de medidas e ações para corrigir e concertar as partes 
com sinais explícitos e potenciais de degradação. Tais medidas e ações tem caráter 
corretivo, distinto da manutenção que tem caráter preventivo. 

Depois de investigada o estado de conservação da edificação, patologias, 
(Patologia, no âmbito do patrimônio corresponde as investigações para o conhecimento 
das alterações estruturais e funcionais, produzidas por ações endógenas ou exógenas  
nos matérias, nas técnicas, no sistema e nos componentes construtivos) para a produção 
do mapa de danos que referencia todo o projeto de restauro da edificação. 
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1.5- Projeto Arquitetônico: 
 
O planejamento fundamental visa conservar os principais atributos da edificação e 

incluir a acessibilidade sem depreciar ao resgate característico perdido devido falta de 
manutenção e os variados usos conspícuos do imóvel.  

O projeto arquitetônico AMPLIA, ADAPTA E REFORMA o imóvel, com as devidas 
considerações a seguir:  

O novo projeto tem um único acréscimo de área construída, que se refere à 
acessibilidade, pois faz necessária construção de um banheiro adequado aos portadores 
de necessidade especiais, alem de uma rampa de acesso na entrada suprindo o nível de 
dois degraus. 

 

mailto:rtirello@fec.unicamp.br
http://www.curuca.pa.gov.br/parceria-entre-prefeitura-e-iphan/
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-345415-palacete-de-120-anos-pega-fogo-em-curuca.html
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-345415-palacete-de-120-anos-pega-fogo-em-curuca.html
https://www.facebook.com/pg/museucuruca/posts/
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Fig. 02 – Situação atual da edificação referente áreas dos banheiros e depósitos. 

 
Na adequação do espaço proposto refere-se somente na diminuição do 

comprimento e consequentemente a área de dois depósitos existentes. Com á área 
excedente surge nova denominação e uso da área já existente que passa a ser 
denominada de anexo.  

Considerando que, o projeto amplia a edificação em 4,18m² de área útil, dar-se a 
existir um novo espaço - W.C. P.N.E. (ver fig. 03) 

Considerando que, o projeto adapta a edificação; onde o depósito 01 existente, 
com 15,51m² de área útil passa a 5,39m². (ver fig. 03) 

Considerando que, o projeto adapta a edificação; onde o depósito 02 existente, 
com 15,51m² de área útil passa a 5,39m². (ver fig. 03) 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
 

 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 
Fone/Fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-000 

8 

 
 
Fig. 03 – Projeto de ampliação e adequação das áreas dos banheiros e depósitos. 

 
Considerando que, o projeto adapta a edificação; onde os depósitos 01 e 02 (ver fig. 

02) existentes, depois de redividido surgem novas denominações e uso denominadas de 
copa, despensa, sala de apoio e depósito com 30,54 m² de área util. (ver fig. 03) 

Considerando que, o projeto adapta área externa coberta que serve de apoio a 
entrada de serviço (copa). Denominada área externa coberta com 25,44m² de área 
construída. 

Considerando que, o projeto adapta área externa descoberta, para um novo uso 
coberto com pérgulas de madeira. Denominada agora de átrio com 22,84m² de área para 
uso. 

Considerando que, o projeto reforma área externa dos fundos (quintal), para um 
novo uso, a ser utilizado como estacionamento e um anfiteatro, devidamente urbanizados 
e interligando a todo tipo de instalação pertinente à edificação, como: casa de força, 
subestação, filtro anaeróbico, fossas, sumidouros, caixas pluviais e acesso ao anexo 
externo. (ver fig. 04) 

Considerando que, o projeto resgata a identidade original a cobertura danificada 
pelo incêndio, e retorna a telha de barro do tipo-colonial e o forro em madeira de lei, 
resgatando a identidade modificada devido a reforma de 2001.  
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Fig. 04 – Projeto estacionamento e área coberta. 

 
O projeto de conservação, reforma e adaptação do PALACETE BARBOSA DE 

LIMA apresenta as seguintes áreas:  
 

Item Ambiente m² Perímetro Largura Comprimento Pé direito

1 Sala 01 48,24 27,8 7,2 6,7 4,7

2 Sala 02 47,52 27,4 7,2 6,6 4,7

3 Sala 03 60,72 31,4 6,9 8,8 4,7

4 Sala 04 42,24 27,4 4,8 8,8 4,7

5 Sala 05 37,35 25,6 4,5 8,3 4,7

6 Hall de entrada circulação 17,64 19,3 2,45 7,2 4,7

7 Circulação banheiros 55,32 55,32 2,45 22,58 4,7

8 Recepção 25,63 22 7,65 3,35 4,7

9 W.C. PNE 4,15 8,3 1,7 4,45 2,8

10 W.C. 01 2,94 7,3 1,2 2,45 2,8

11 W.C. 02 2,94 7,3 1,2 2,45 2,8

12 Copa 8,16 11,8 3,7 2,25 2,8

13 Despensa 8,32 11,8 3,7 2,25 2,8

14 Sala de Apoio ao anfiteatro 7,04 10,8 3,2 2,2 2,8

15 Depósito 7,2 10,8 3,2 2,2 2,8

16 Área externa coberta 22,44 22,85 3,2 8,3 2,6

Área útil 397,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

17
Estacionamento, jardineira, átrio, 

carramachão e anfiteatro
410,02

ÁREA TOTAL DO TERRENO (M²) 

PALACETE BARBOSA LIMA ÁREA ÚTIL (APÓS REFORMA)

443,48

905,12  

Fig. 05 – Tabela das áreas do projeto. 

 
1.6- Mapeamento de danos: 
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1.6.1- Áreas internas: 
 

  1.6.1.1- Sala 01: 
 

Sala 01 interligada a circulação principal com 6,70m de largura e 
comprimento 7,20m totalizando área de 48,24m². 
 

 
 
 

 
01. Parede 01 sala 01- Pátina biológica na parte inferior desta parede prejudicando o reboco. 

  

 
02. Parede 02 sala 01 – Parede com infestação biológica, prejudicando reboco da parede. Esquadria 

danificada, necessitando reparo total. 

 
03. Parede 03 sala 01- Parede com manifestação biológica, com perda significativa de reboco. 
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04. Parede 04 sala 01- Parede com grande perda de reboco e infestação biológica. Esquadrias 
danificadas, com alteração nas dobradiças originais, ausência do vidro presente na parte superior 

das esquadrias (Ver Detalhe XX- prancha XX). 

  
       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
O mapeamento de danos da sala 01 encontra-se na prancha XXX,  
 
Danos: Forro de PVC comprometido e telhado, desprendimento de reboco e paredes 
biodeterioração, piso cimentado desnivelado.  
Manifestação: Pátina biológica no reboco das paredes, forro caindo, desprendimento do 
reboco e piso cimentado, infestação biológica, acumulo de água. 
Causa: Incêndio de grandes proporções com danificação do forro, telhado e esquadrias, 
umidade nas paredes devida ineficácia da cobertura com infiltração de água e expansão 
de musgos, piso ladrilho hidráulico removido devido intervenção na estrutura de 
estabilização da edificação. 
Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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           Fig. 06 –Levantamento gráfico 
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Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria, remoção total do forro e telhado, remoção total 
do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra piso e piso cimentado 
danificado. 

   
 
 
 
 
 

1.6.1.2- Sala 02: 
 
Sala 02 com acesso ao hall de entrada principal com 6,60m de largura e 

comprimento 7,20m totalizando área de 47,52m². 

     
05. Piso sala 02 – Cimentado com camada biológica por toda extensão. 

 

 
06. Forro sala 02 – Estrutura de madeira comprometida pela exposição as chamas e ao tempo. Lâminas 

de PVC totalmente destruídas. 
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07. Parede 01 sala 02 – Grande manifestação biológica com prejuízo total do reboco. Esquadrias de 

madeira com ausência das características originais nas ferragens, ausência do vidro presente na 
parte superior das esquadrias.  

 
08. Parede 02 sala 02 – Reboco totalmente prejudicado pela presença de lodo. Esquadria com perda 

das características originais e ausência dos vidros 
 

 
09. Parede 03 sala 02 – Reboco totalmente prejudicado pela presença de lodo.  
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10. Parede 04 sala 02 – Reboco parcialmente prejudicado pela presença de lodo.  

 
       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Forro de PVC danificado, desprendimento de reboco e paredes 

biodeterioração, piso cimentado crosta lamacenta.  
  Manifestação: Pátina biológica no reboco, forro danificado pelo fogo, partes solta 

de reboco, pontos de umidade, infestação biológica, acumulo de água. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções que danificou o forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes devida inexistência de cobertura com acumulo de água 
e expansão de musgos, piso originais ladrilho hidráulico removido devido a falta 
descaracterização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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Ver: Fig. 06 - Levantamento gráfico 

 
Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria, remoção do forro e telhado, remoção total do 
reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra piso e piso cimentado 
danificado. 

 
 

1.6.1.3- Sala 03: 
 

Sala 03 com acesso ao hall de entrada principal com 6,90m de largura e 
comprimento 8,80m totalizando área de 60,72m². 
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11. Parede 01 sala 03- Perda generalizada de revestimento na parede 

 
12. Parede 02 sala 03- Parede com despreendimento total do reboco. 

 

 
13. Parede 03 sala 03 – Perda pontual do reboco, esquadrias totalmente danificadas 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
 

 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 
Fone/Fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-000 

18 

   
14. Parede 04 sala 03 – Esquadria totalmente prejudicada, reboco com grande perda de material e coberto por 

lodo. 

    
       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Ausência de forro e telhado e esquadria, ausência de grande parte do 

reboco, alvenaria de tijolos maciços adoçadas por tijolos de 06 furos, piso cimentado 
danificado, vegetação arbustiva de pequeno porte no pé das paredes.  

  Manifestação: Desprendimento do pouco reboco restante, infestação biológica 
desagregação, expansão de raízes de pequeno porte e acumulo de água. 

  Causa: Incêndio de grandes proporções com danificação total do forro, telhado e 
esquadrias, umidade nas paredes devida inexistência da cobertura com infiltração de 
água e expansão de raízes de vegetação, piso ladrilho hidráulico removido devido 
intervenção na estrutura de estabilização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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              Fig. 07 –Levantamento gráfico de localização do espaço sala 03 
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Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria, remoção total do forro e telhado, remoção total 
do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra piso e piso cimentado 
danificado. 

 
 

1.6.1.4- Hall de entrada circulação: 
 
Acesso principal da edificação interligado a circulação com 2,40m de largura 

e comprimento 7,20m totalizando área de 17,64m². 
 

 
15. Piso Hall de entrada- Ladrilho hidráulico com áreas de perda devido a reestruturação do prédio, cobertura 

biológica em excesso nas áreas se revestimento e presente também nas áreas com ladrilho. 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
 

 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 
Fone/Fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-000 

21 

16. Parede 01 Hall de Entrada- Esquadria totalmente prejudicada, necessitando de troca, áreas de descamação de 
pintura e coberta por material biológico. 

 
17. Parede 02 Hall de entrada- Áreas de descamação na pintura, cobertura por material biológico. 

 
 

 
18. Parede 03 Hall de entrada- Áreas de descamação na pintura, cobertura por material biológico. 

 
       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Perda total do forro e telhado, desprendimento de reboco e paredes 

biodeterioração, piso ladrilho hidráulico removido.  
  Manifestação: Pátina biológica no reboco das paredes, desprendimento do reboco 

e piso-ladrilho hidráulico, infestação biológica, acumulo de água. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com perda do forro, telhado e esquadrias, 

umidade nas paredes devida inexistência da cobertura com infiltração de água e 
expansão de raízes, piso ladrilho hidráulico removido devido intervenção na estrutura de 
estabilização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
falta do telhado de cobertura.  
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            Fig. 08 –Levantamento gráfico de localização do espaço hall de entrada 

 
Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria existente, remoção total do resto do 
barroteamento do forro, remoção total do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção 
do ladrilho hidráulico com reaproveitamento, no mesmo espaço, compleição de telhado, 
forro, piso e reboco. 

 
 

1.6.1.5- Circulação: 
 
Circulação interna que interliga todos os setores do imóvel com 2,40m de 

largura e comprimento 22,58m totalizando área de 55,32m². 
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19. Parede 01 e piso – Presença de pinchação e material biológico na parede. Áreas sem revestimento original e 

com presensa de sujidade e material biológico. 

 

 
20. Parede 02 hall de circulação – Presença de pinchação e material biológico na parede.  
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21. Parede 03 hall de circulação – Presença de pinchação e material biológico na parede. Esquadrias deterioradas 

e com ausência de elementos. 

 
       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Perda total do forro e grande parte do telhado, paredes com 

biodeterioração principalmente na parte inferior, pequenas áreas de piso ladrilho 
hidráulico retirados.  

  Manifestação: Pátina biológica no reboco no pé das paredes, desprendimento do 
reboco e piso-ladrilho hidráulico, infestação biológica, acumulo de água. 

  Causa: Incêndio de grandes proporções com perda do forro e parte do telhado, 
umidade nas paredes, piso ladrilho hidráulico removido devido intervenção na estrutura de 
estabilização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
falta d e parte do telhado de cobertura.  
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            Fig. 09 –Levantamento gráfico de localização do espaço circulação 

 
Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro (incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas das esquadrias existentes, demolição de paredes para 
construção de banheiro para portadores de necessidades especiais, remoção total do 
resto do barroteamento do forro, retirada do telhado existente, remoção total do reboco 
conforme técnicas apropriadas, remoção do piso existente ladrilho hidráulico, com 
reaproveitamento, no mesmo espaço, compleição de telhado, forro, piso e reboco. 

 
 
1.6.1.6- Sala 04: 

 
Sala 04 com o acesso à circulação principal com 4,80m de largura e 

comprimento 8,80m totalizando área de 42,24m². 
 

     
 

22. Parede 01, piso e cobertura sala 04- Presença arbustiva nas esquadrias e no piso. Excesso de material 
biológico, perda de material do reboco e descamação da pintura. Cobertura inexistente. 
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23. Parede 02 sala 04 – Parede com cobertura biológica. 

 
 

 
24. Parede 03 sala 04 – Parede com cobertura biológica. 
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25. Parede 04 e piso sala 04 – Piso com excesso de material biológico, crescimento arbustivo, perda de 
revestimento cerâmico. A parede contem bastante musgo e perda do reboco. As esquadrias estão totalmente 

prejudicadas. 
 

       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Ausência de forro e porta, esquadrias não originais, paredes com 

biodeterioração, piso em lajota cerâmica solto e danificado, degradação dos materiais.  
  Manifestação: Desprendimento do pouco reboco, infestação biológica 

desagregação, expansão de raízes de musgo e acumulo de água. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com danificação total do forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes devida inexistência da cobertura com infiltração de 
água e expansão de raízes de vegetação, piso ladrilho hidráulico removido devido 
intervenção na estrutura de estabilização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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Fig. 10 –Levantamento gráfico de localização do espaço sala 04 
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Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 
publico.  

  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 
urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria existente, remoção de resquícios do telhado, 
remoção total do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra piso e piso 
em lajota cerâmica danificada. 

 
 
 
 
 

1.6.1.7- Sala 05: 
 

Sala 05 com o acesso à circulação principal com 4,55m de largura e 
comprimento 8,20m totalizando área de 37,35m². 
 

 
26. Parede 01 sala 05 – Parede com infestação biológica, perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos. 
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27. Parede 02 sala 05 – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura. 

 

 
28. Parede 03 sala 05 – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos. 
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29. Parede 04 sala 05 – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos. 

 
 

       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Forro e telhado danificado, porta e esquadrias adaptadas, paredes com 

biodeterioração, piso em lajota cerâmica solta e danificada e degradação dos materiais.  
  Manifestação: Reboco com infestação biológica, desagregação, expansão de 

raízes de musgo no pé das paredes e acumulo de água. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com comprometimento do forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes devida inexistência da cobertura com infiltração de 
água e expansão de raízes de vegetação, piso ladrilho hidráulico removido devido 
intervenção na estrutura de estabilização da edificação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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Fig. 11 - Levantamento gráfico de localização do espaço sala 05 
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Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 
publico.  

  Agentes: Sinistro- (incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 
urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas da esquadria existente, remoção de resquícios do telhado, 
remoção total do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra piso e piso 
em lajota cerâmica danificada. 

 
 
 
 

1.6.1.8- Copa: 
 

Copa com o acesso à circulação externa e ao hall da copa com 2,45m de 
largura e comprimento 5,81m totalizando área de 14,24m². 
 

     
30. Parede 01 copa – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos. 
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31. Parede 02 copa – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos, pia com revestimento cerâmico com perdas pontuais. 
 

 
32. Parede 03 copa – Parede com infestação biológica perda de reboco e balancins danificados e oxidados. 
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33. Parede 04 copa – Parede com infestação biológica perda de reboco e desprendimento de pintura, esquadria 

com perda de elementos. 
 

       Levantamento fotográfico, fotos datada 01/03/2019, foto Arq. Paulo Alexandre 

 
  Danos: Forro e telhado danificado, ausência de porta, paredes com musgos e 

reboco solto, revestimento cerâmico paredes pia soltos e danificados, piso ladrilho 
hidráulico solto e degradado.  

  Manifestação: Infestação biológica, desagregação, expansão de raízes de musgo 
nas paredes e acumulo de água. 

  Causa: Incêndio de grandes proporções com comprometimento do forro, telhado e 
esquadrias, ausência de cobertura umidade nas paredes com infiltração de água e 
expansão de raízes de vegetação, piso ladrilho hidráulico solto devido ao contato com 
intempéries. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  
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Fig. 12 - Levantamento gráfico de localização do espaço copa 

 
Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
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  Agentes: Sinistro- (incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 
urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retiradas dos elemento construtivo danificados, remoção de resquícios 
do telhado, remoção total do reboco conforme técnicas apropriadas, remoção do contra 
piso e piso em lajota cerâmica danificada. 

 
 
 
 

2.6.1.9- Banheiros: 
 

02 banheiros com o acesso à circulação principal cada um com 1,20m de 
largura e comprimento 2,45m totalizando área cada um de 2,94m². 
 

     
34. Paredes banheiros – Parede com pequena infestação biológica e presença de cupins na área sem 

revestimento cerâmico. Revestimento com perdas pontuais e placas cerâmicas na iminência de perda. A louça 
foi totalmente depredada. 

 
   Levantamento fotográfico - banheiro 01 e 02, fotos datada 01/03/2019 Arq. Paulo Alexandre  

 
  Danos: Forro e telhado danificado, ausência de porta, ausência de louças e 

metais, revestimento cerâmicos soltos, piso lajota cerâmica degradada.  
  Manifestação: Infestação biológica, desagregação, ação de água nas paredes e 

acumulo de água. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com comprometimento do forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes com infiltração de água e expansão de raízes de 
vegetação, piso ladrilho hidráulico solto devido ao contato com intempéries. 
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  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  

 

 
 

Fig. 13 - Levantamento gráfico de localização do espaço do banheiro 01 e 02 
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Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 
publico.  

  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 
urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retirada do forro e telhado existente e danificado, remoção total do 
revestimento cerâmico, remoção do contra piso e piso em lajota cerâmica danificada. 

 
 

 
1.6.1.10- Depósitos: 

 
02 depósitos com o acesso à circulação principal cada um com 2,20m de 

largura e comprimento 7,05m totalizando área cada um de 15,51m². 
 

     
35. Paredes, pisos e forro dos depósitos 01 e 02 – Paredes com pequena infestação biológica, perda de reboco, 

desprendimento da camada de pintura e presença de cupins. Forro comprometido. Piso do depósito com 
camada de musgo e deteriorado. 

 
   Levantamento fotográfico - depósito 01 e 02, fotos datada 01/03/2019 Arq. Paulo Alexandre  

 
  Danos: Forro e telhado comprometidos, ausência de porta, reboco solto, piso lajota 

cerâmica deteriorada.  
  Manifestação: Infestação biológica, desagregação, ação de água nas paredes e 

acumulo de água no piso. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com comprometimento do forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes com infiltração de água e expansão de raízes de 
vegetação, piso ladrilho hidráulico solto devido ao contato com intempéries. 
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  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  

 

 
 
 

Fig. 14 - Levantamento gráfico de localização do espaço dos depósitos 01 e 02 

 
Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 

publico.  
  Agentes: Sinistro-(incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 

urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Retirada do forro e telhado existentes danificados, remoção total do 
reboco, remoção do contra piso e piso em lajota cerâmica danificada. 

 
 

1.6.1.11- Fachada frontal: 
 

Fachada com características preservadas, porém com deterioração de 
elementos, pintura desgastada e sem possibilidade de verificação de cores 
originais devido a quantidade de intervenções já realizadas no prédio. 
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36. Foto 01- Ausência de elementos nas esquadrias, vidros ausentes ou quebrados, grades originais 

trabalhadas somente em algumas esquadrias, fachada com infestação biológica, com vegetação 
arbustiva. 

 
 

 
37. Foto 02- Vista de fachada mais próxima. 
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38. Foto 03- Vista de fachada mais próxima, onde se pode verificar perda de reboco, ausência de uma 

das calhas de ferro fundido indicada pela seta vermelha. 

 
 
 

 
39. Foto 04- Vista de fachada mais próxima. 
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40. Foto 05- Vista de fachada mais aproximada, platibanda vazada trabalhada com elementos 

rebuscados de formas orgânicas. 

 
 
Danos: Ausência de esquadrias, reboco solto, detalhes arquitetônicos deteriorados 

e vegetação arbustiva.  
  Manifestação: Infestação biológica, desagregação e ação de água nas paredes. 
  Causa: Incêndio de grandes proporções com comprometimento do forro, telhado e 

esquadrias, umidade nas paredes com infiltração de água e expansão de raízes de 
vegetação. 

  Origem: Falta de manutenção periódica, diversificação do uso edificação, incêndio, 
cobertura danificada.  

Natureza: Meio-ambiente, conflitos entre técnicas construtivas e ausência do poder 
público.  

  Agentes: Sinistro- (incêndio pela falta do uso da área), águas pluviais, pragas 
urbanas pombos e ratos, vegetação, profissionais ignorantes de técnicas construtivas 
tradicionais. 

  Condutas: Remoção total do reboco, revitalização da cimalha e demais elementos 
arquitetônicos. 

 
 
 

1.6.1.12- Fachada lateral: 
 

Assim como a fachada frontal, está com as características preservadas, 
porém com deterioração de elementos, pintura desgastada e sem possibilidade de 
verificação de cores originais devido a quantidade de intervenções já realizadas no 
prédio. 
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41. Foto 01- Ausência de elementos nas esquadrias, vidros ausentes ou quebrados, grades originais 

trabalhadas somente em algumas esquadrias, fachada com infestação biológica, com vegetação 
arbustiva. 

 
 
 

 
42. Foto 02- Vista de fachada mais aproximada. 

 
 
 

1.6.1.13- Vista traseira do prédio: 
 
Perda de características originais do prédio com a alteração para telhas de 

fibrocimento. Baixa manifestação biológica e grande deterioração dos balancins. 
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43. Foto 01- Vista traseira. 

 
 
 
 

1.6.1.14- Detalhes da fachada: 
 
Os detalhes arquitetônicos das fachadas e elementos históricos no estado de 

conservação atual. 
 

        
Fotos 01 e 02 – Estátua de louça da fachada. 
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Fotos 03, 04 e 05 – Detalhes da ccondutor em ferro fundido. 
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Fotos 05 e 06 – Detalhes da cimalha. 

 
 

A primeira etapa do projeto a reforma geral do prédio abrange a substituição de 
todas as esquadrias e ferragens, a recuperação e resgate, em parte, do ladrilho 
hidráulico, pisos, revestimentos, forro e cobertura.  

A parte estrutural (pilares e vigas e paredes estruturais) do imóvel encontra-se em 
bom estado, não equivaler a afetadas pelo o sinistro. 

Adequação se diz respeito à acessibilidade do imóvel e o retorno de algumas 
características a serem respeitadas como o retorno do telhado em telha de barro colonial 
e o forro em madeira de lei. 

A ampliação refere-se a um banheiro adaptado aos portadores de necessidades 
especiais e um depósito, a ser construído ao lado do corpo principal da edificação sem 
interferir com sua estrutura. 

A planilha orçamentária apresentada serve de referencial para a execução dos 
serviços, de modo a contemplar a execução das especificações técnicas/ memorial e/ou 
indicados na planta do projeto arquitetônico. 
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III -  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PALACETE CORONEL HORÁCIO: 
 

 
1 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

RECUPERAÇÃO FÍSICA 
 

Será realizado serviço de recuperação física com destaque para a reforma, ampliação e 
adequação, onde segue a listagens dos serviços a serem executados: 

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. Placa da obra: Será executada em tábua de madeira branca serrada com 

17,00cm de largura e confeccionada em chapa de ferro galvanizado n.º 26, com 
acabamento em tinta a óleo (Renner, Suvinil, Coral ou similar), com dimensões 
de 1,60 x 2,80m, obedecendo ao modelo e localização indicados pela 
Fiscalização. Deverá ser fixado em estrutura de madeira de lei (peças 4”x 2” e 
5”x3”), do tipo Angelim, Maçaranduba, Cupiúba ou Jatobá. 

1.1.2. Locação da obra a trena: Locação de gabarito em madeira com tabuas e ripões 
devidamente alinhadas e no nível necessário para a construção do banheiro 
PNE. 

1.2. LIMPEZA PAREDES E PISOS 

1.2.1. LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019: Esta limpeza deve ser realizada em todos os pisos, para a retirada 
de todo material biológico, sujidade e arbustos presentes nas mesmas. 

 

1.2.2. RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO: Esta limpeza 
deve ser realizada em todas as paredes, para a retirada de todo material 
biológico, sujidade e arbustos presentes nas mesmas. 

1.3. ANDAIME METÁLICO 

O andaime será tubular utilizado em todos os serviços que necessitem de 
alcance em altura.  

 

1.4. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

1.4.1. Remoção da estrutura de madeira do forro: o barroteamento do forro deverá ser 
todo retirado.  

1.4.2. Retirada de forro PVC: Serão retirados as lâminas de forro PVC ainda existentes 
o local. 
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1.4.3. Remoção de entulho manualmente: O entulho e lixo produzido serão retirados da 
obra, devendo a empresa providenciar a limpeza da área onde o entulho estava 
armazenado. 

1.4.4. Rasgos em alvenaria: Serão feitos rasgos na alvenaria para recebimento das 
instalações elétricas e hidráulicas. 

1.4.5. Retirada de argamassas: Será removido somente o reboco em estado de 
degradação avançado em cada ambiente do prédio.  

1.4.6. Remoção de vidro comum: Serão retirados os vidros ou os pedaços de vidro 
ainda existentes nas bandeiras das janelas. 

1.4.7. Demolição dos rodapés: Serão removidos todos os rodapés ainda existentes no 
prédio.  

1.4.8. Demolição de revestimento cerâmico: Serão removidos todos os revestimentos 
cerâmicos existentes no prédio. 

1.4.9. Demolição de Ladrilho Hidráulico: Serão removidos os ladrilhos hidráulicos 
originais do prédio. Será necessária cautela na retirada, para reaproveitamento 
destes no hall de entrada e no hall da copa. 

1.4.10. Remoção de portas: Deverão ser removidas todas as portas para substituição de 
portas similares. 

1.4.11. Remoção de janelas: Deverão ser removidas todas as janelas para substituição 
de janelas similares. 

1.4.12. Remoção de telhas de fibrocimento: Deverão ser removidas todas telhas de 
fibrocimento que ainda estão na cobertura. 

1.4.13. Remoção da estrutura de madeira para o telhado: Deverá ser removida toda 
estrutura de madeira ainda existente no prédio. 

1.4.14. Remoção de tubulações: Retirada de tubulação residual que interferirão na 
execução do projeto atual. 

1.4.15. Retirada de grade ornamental: As grades das bandeiras das janelas e portas que 
ainda existem devem ser retiradas com extrema cautela para que ainda sejam 
reaproveitadas. 

1.4.16. Retirada de escultura de Louça: Nesta primeira etapa de obra, serão retiradas as 
escultura de louça presente nas fachadas para serem recuperadas na segunda 
etapa de obra. 
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1.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

 

1.5.1. Escavação manual de viga de borda para radier: As escavações serão todas 
realizadas em material de 1ª categoria  

1.5.2. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada: O 
transporte de terra para a construção de aterros será executado pôr equipamento 
adequado. Será feito em camadas de no máximo 0,30 (trinta centímetros) em 
toda a extensão do aterro. Todas as camadas serão convenientemente 
compactadas com equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem 
compactação ideal. As áreas a receberem o material serão banheiro PNE, atrium 
e estacionamento. 

1.6. FUNDAÇÃO DE CONCRETO DE ARMADO: 

 
 

1.6.1. Concreto magro para lastro: A camada de concreto deve ser executada para 
regularização dos fundos de vala para execução das fundações. 

1.6.2. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma: As fôrmas e escoramentos 
obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria. 
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 
possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 
adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra flechas 
necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das 
fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico. Na retirada das fôrmas, 
devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam 
danificadas as superfícies de concreto. 
 

1.6.3. Concreto FCK = 25MPA:  

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 
atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

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 à lavagem completa dos mesmos.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 
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se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 
paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações 
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 
concretagem.  

Não deverá ser utilizado 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. Os equipamentos a 
serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das 
peças a serem concretadas.  

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, paredes de concreto entre outros, 
serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para 
este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no 
concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

 

1.6.4. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata: A armadura não poderá ficar em 

contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista 
na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" 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, entre outros. 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 
ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 
colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do 
concreto, esta nata deverá ser removida. 

 
 

1.7. ESTRUTURA DE CONCRETO DE ARMADO: 
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1.7.1. Concreto magro para lastro: A camada de concreto deve ser executada para 
regularização dos fundos de vala para execução das fundações. 

1.7.2. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma: As fôrmas e escoramentos 
obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria. 
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 
possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 
adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra flechas 
necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das 
fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico. Na retirada das fôrmas, 
devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam 
danificadas as superfícies de concreto. 
 

1.7.3. Concreto FCK = 25MPA:  

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 
atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

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 à lavagem completa dos mesmos.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma 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. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 
paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações 
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 
concretagem.  

Não deverá ser utilizado 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. Os equipamentos a 
serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das 
peças a serem concretadas.  

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 
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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, paredes de concreto entre outros, 
serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para 
este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no 
concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

 

1.7.4. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata: A armadura não poderá ficar em 
contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista 
na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" 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, entre outros. 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 
ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 
colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do 
concreto, esta nata deverá ser removida. 

 

1.8. PAREDES E PAINÉS: 

 

1.8.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos: Deverá ser executada de acordo 
com as dimensões, recomendações e condições especificadas no projeto 
executivo. Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado 
os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada 
fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa 
de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificações do projeto de 

arquitetura. 

1.8.2. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro:  As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) 
serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente 
distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscos paredes (internas e 
externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de 
piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos 
devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-
se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na 
composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em 
superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado 
aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades 
indicadas pelo fabricante. Deverão ser empregados métodos executivos 
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adequados, observando, entre outros:  

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 
absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 
conseguinte a resistência do chapisco 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;  

 O recobrimento total da superfície em questão Servem de amarração e dão 
equilíbrio a estrutura, estão interligado aos pilares com dimensões 0,20cm de 
base e 0,40cm, executado em concreto armado com Fck=18Mpa.  

1.8.3. EMBOÇO/MASSA ÚNICA: A argamassa deverá ser preparada a fim de obter 
mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de 
deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e 
durabilidade. A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher 
ou desempenadeira de madeira, e cobrir todas as falhas até a espessura 
prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio. Ao final, o 
acabamento será feito com esponja densa. 

1.8.4. RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 ( CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA): A argamassa 
deverá ser preparada a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas 
características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, 
capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, 
resistência mecânica e durabilidade. A aplicação na base existência será feita 
em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, e cobrir todas as 
falhas até a espessura prescrita, conforme reboco existente. Quando do início da 
cura, sarrafear com régua de alumínio. Ao final, o acabamento será feito com 
esponja densa. 

 

1.8.5. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² : O 
revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, 
junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será 
aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), 
apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 
uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, 
totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em 
projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.  

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será 
efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A 
proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 
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1.8.6. Vidro temperado incolor: Vidro para muro lateral fixo com espessura de 10 mm. 
Coloca conforme planta de localização dos painéis de vidro e dimensões. 

 

 

1.9. COBERTURA 

 

1.9.1. Tesouras: Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira 
apropriadas, conforme especificação em projeto. 

 

1.9.2. Trama de madeira composta por ripas: Será executada estrutura de madeira 
para cobertura, considerando cortes, montagem, contraventamentos, fixação de 
tesouras, terças, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Será utilizada madeira 
tratada equivalente da região, comprovado tratamento químico normatizado pela 
NBR/ABNT. O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a 
cobertura é de responsabilidade da contratada. Transporte vertical através de 
guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 
1,25 cv - chp diurno. af_03/2016. 

 

1.9.3. Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso 
transporte vertical. Af_06/2016 

 

1.9.4. Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. 
Af_06/2016 

1.9.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016: Concreto para rufo na 
lateral do prédio. Vide item 1.2.3 

1.9.6. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, 
POR AREA e PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA: A superfície para aplicação deverá ser limpa com escova de aço e água 
abundante, afim de remover todas as partículas soltas e o acúmulo de resíduos de 
materiais porventura existentes. Deve-se proceder a verificação das declividades para 
escoamento das águas, que deverá situar-se entre 1,0 % e 2,0%. Caso estas 
declividades não sejam obedecidas, o construtor deverá executar uma camada de 
regularização com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, espessura 
máxima de 2,0cm, sendo proibido a adição de impermeabilizantes hidrófugos nesta 
camada de argamassa. 

Estas impermeabilizações correspondem as áreas das calhas e paredes que estarão 
diretamente em contato com as águas pluviais. 

1.9.7. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24: conforme projeto. 
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1.10. FACHADAS 

 

1.10.1. RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ORNATOS E CERCADURAS: Reposição de 
moldura nas cimalhas e cercaduras argamassadas. 

1.10.2. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONDUTOR ORNAMENTAL: Calha 
conforme projeto. 

 

1.11. PEITORIL E SOLEIRAS 

 

Os peitoris e soleiras em granilite fundido no local formando faixas de 15cm de largura no 
máximo, com junta plástica colorida. 
Antes da aplicação do piso em granilite será feita limpeza do lastro e aplicação de nata 
de cimento e areia com aditivo (bianco ou equivalente). O assentamento das juntas 
plásticas, espessura mínima de 10mm. 
Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com esmeris de 
carburundum de n.º 30 e sucessivamente mais fino até o de n.º 120. Posteriormente todo 
o piso será resinado com duas demãos de resina acrílica. 
Para os ambientes com piso granilite existente deverá ser executado: lixamento e 
aplicação de Resina Para Piso Granilite a Base Solvente, Incl. Limpeza Preliminar, 02 
Demãos. Utilizar com exceção das áreas molhadas, onde as soleiras deverão ser em 
granito cinza andorinha. 

  

1.12. PISOS 

 

1.12.1. Piso cimentado: O piso cimentado poderá ser obtido através do 
desenvolvimento: sarrafeamento e alisamento da própria camada de concreto, 
traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 7cm de espessura.  

Após nivelamento, desempenar e queimar.  

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada.  

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego. Lavagem com bomba de 
pressão e após a retirada completa de todo material solto e deixar secar. Aplicar resina 
acrílica para acabamento final. Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 
kgf/cm2, com espessura de 5 centímetros.  

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo 
"secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das 
paredes. As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da 
argamassa de regularização.  

É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso. Será 
colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados de 
dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação.  
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Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24, 
passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120. O 
último polimento será efetuado com lixa número 120.  

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, 
antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra. 

 

1.12.2. Piso cerâmico: Deverá ser executado piso cerâmico em todos os locais indicados 
em planta baixa (pavimentação interna) em cerâmica de 1ª qualidade do tipo 
procelanato, em dimensão usual do mercado atendendo as especificações de 
projeto e do fabricante no que se refere a sua colocação. Os padrões serão 
definidos posteriormente juntamente com o autor do projeto. devendo o mesmo 
ser rejuntado nas distâncias recomendadas pelo fabricante. 

1.12.3. O Ladrilho hidráulico será de modelo equivalente ao existente no prédio, para 
manutenção das características históricas, de tamanho 20x20 cm, modelo 
mostrado abaixo, cor Craft. Os originais retirados serão reassentados no Hall de 
entrada e no hall da copa, conforme o estado de conservação do mesmo. Nas 
demais áreas internas do prédio exceto os banheiros, serão assentados os 
novos ladrinhos. 

Os ladrilhos deverão ser limpos cuidadosamente antes que os eventuais respingos de 
argamassa sequem, pois, sua limpeza posterior é extremamente difícil, e é proibida a 
limpeza deste material com solução de ácido clorídrico (muriático), que ataca o cimento 
do ladrilho.  

Decorridos 3 (três) dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento com pasta 
de cimento comum, ou Sika para rejuntar cor cinza. O rejuntamento deverá ser feito com 
bisnaga de forma a não preencher os frisos do ladrilho, de difícil limpeza após secagem.  

Concluído o rejuntamento e procedida à limpeza das peças, passa-se uma demão de 
cera incolor e faz-se a sua proteção até a entrega da obra, colocando-se papel grosso 
sobre os ladrilhos. Os locais externos deverão ser providos de meios fios de proteção 
dos pisos, com altura mínima de 10 cm acima do piso na mesma cor deste, e largura 
mínima de 10 cm. 
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1.13. FORRO 

 

1.13.1. Barroteamento em Madeira de Lei Para Forro: Deverá ser executado em todos 
os ambientes; salas, circulação, depósitos, copa e banheiros. Será em ripão 
2”x1”, tipo Angelim, Maçaranduba, Cupiúba ou Jatobá, nivelados com 
espaçamentos de 50,00cm, em um só sentido. 

 

1.13.2. Forro em Lambri de madeira de lei: Deverá ser executados em todos os 
ambientes exceto nos banheiros. As peças serão em lambril de madeira de lei, 
fixada com pregos sem cabeça, sendo que o arremate será com frisos do mesmo 
material, executado no encontro do forro com a parede. Os beirais receberão 
forro em lambri de madeira, do tipo macho e fêmea. Os lambris estarão fixados à 
estrutura de madeira da cobertura e o acabamento junto às paredes será feito 
com rodateto de madeira. 

 

1.13.3. Forro de PVC: A área dos banheiros receberá forro em lâminas de PVC, com 
imitação de madeira, fixadas em uma estrutura de madeira, com gradeamento de 
50 x 50cm, utilizando prego 12x12. O acabamento junto às paredes será 
executado com cantoneira também em PVC. 

 
 
 

1.14. ESQUADRIAS 

 

1.14.1. Portas em madeira de lei e=3cm caixilho: As portas serão executadas em 
madeira maciça de lei de primeira qualidade em Angelim Pedra ou Jatobá e=3cm 
e de acordo com o modelo das portas existentes na escola. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões 
mínimas de 7,50x1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10cm de largura e pinazios 
com 8cm de largura, sendo que o último pinazio terá 15cm de largura. 

A madeira a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas ou 
outros defeitos que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas, também, todas 
as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

Para a fixação de esquadrias serão empregados tacos em madeira de lei, embutidos na 
espessura de alvenaria. Esses tacos serão previamente imersos em imunizantes do tipo 
carbolineum e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm. Serão assentadas em três 
salas de aula e as demais esquadrias, serão assentadas nas salas que apresentarem 
aspectos de deterioração. 

As grades ornamentais presentes na bandeira das portas serão reproduzidas conforme 
os modelos existentes retirados do prédio. As dobradiças também serão reproduzidas 
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com o intuito de preservar as características históricas do local.  

As fechaduras deverão ser de embutir, constituídas de cilindro, maçaneta do tipo bola, 
com trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão reconstituídas em chapa de aço, dim. max. 3" x 5", conforme 
modelo já existente no prédio. 

 

As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser do tipo “Livre-Ocupado”, de 
embutir com espelho. 

Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que 
exijam emendas, enchimento com taliscas de madeira, etc. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a 
serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela Fiscalização, se 
não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 

 

1.14.2. Esquadria em mad. venez. móvel com caixilho simples: As janelas serão 
executadas em madeira maciça de lei de primeira qualidade em Angelim Pedra 
ou Jatobá e=3cm e de acordo com o projeto arquitetônico.  

1.14.3. Janelas em madeira de lei e=3cm caixilho: As janelas serão executadas em 
madeira no modelo correspondente ao existente. Todas as peças de vidro 
danificadas das bandeiras das janelas e portas serão substituídas por novas de 
mesmo tipo. As grades deverão sofrer o mesmo tratamento.  

A madeira a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas ou 
outros defeitos que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas, também, todas 
as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

Para a fixação de esquadrias serão empregados tacos em madeira de lei, embutidos na 
espessura de alvenaria. Esses tacos serão previamente imersos em imunizantes do tipo 
carbolineum e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm. 
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Observação: Nesta etapa de obra, não haverá os itens PINTURA, 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COBERTURA DO ANFITEATRO e 
REPOSIÇÃO DAS ESCULTURAS. Estes serviços serão executados na 
próxima fase de obras do Palacete, contemplados no convênio de 
número 887152/2019 (Plataforma +Brasil).   

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

1.15.1. As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas conforme projeto 
específico elaborado por profissional habilitado. 

OBS: Quais quer dúvidas ou esclarecimentos deverão ser sanados junto aos 
profissionais responsáveis pelo respectivo projeto. 
 

 

1.16. LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

 

1.16.1.  As louças serão brancas, 1a qualidade linha padrão; metais serão em aço 
cromado. Vasos sanitários com válvula de descarga com registro acoplado. 

 O DML será dotado de torneira aço cromado com rosca 25x3/4” com engate 
para mangueira, a uma altura de 60cm acima do piso; além do tanque em 
marmorite branco, com torneira longa aço cromado. 

 Acessórios dos sanitários deverão ser em aço cromado. No sanitário de 
deficientes deverão ser colocadas duas barras de 80cm para apoio do 
cadeirante. A posição das barras serão fornecidas em desenho à parte, 
obedecendo a Norma NBR9050. 

1.17. MURO 8 PILARES (FUNDOS DO EDIFÍCIO) 

1.17.1. FUNDAÇÃO: Vide item 1.5 

1.17.2. ESTRUTURA: Vide item 1.6 

1.17.3. PAREDES E PAINÉS: Vide item 1.7 

1.18. COBERTURA DE CARRAMANCHÃO 

1.18.1. Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, 
conforme especificação em projeto. 

1.19. ANFITEATRO 
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1.19.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Vide item 1.4 

1.19.2. ESTRUTURA: Vide item 1.6 

1.19.3. PAREDES E PAINÉS: Vide item 1.7 

1.19.4. PISO: Vide item 1.11.1 
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