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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento constitui o Relatório do Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, 
Quantitativos de Serviços e as Plantas dos correspondentes itens do Projeto, referentes ao PROJETO DE 
MELHORIAS HABITACIONAIS E DE FACHADASque envolvem residências unifamiliaresinterferidas 
pelas obras da lagoa São Joaquim, localizada no bairro São Joaquim,no município deTeresina, PI. 

Os Quantitativos de Materiais e Serviços fornecerão os dados para o respectivo Orçamento e Cronograma 
Físico-Financeiro para a execução das obras, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal no 
contexto do Programa Lagoas do Norte. 

 

2. MELHORIAS HABITACIONAIS E DE FACHADAS 

São referentes asedificações que não serão removidas da região de intervenção de Projeto, sendo 

aquelas que ficarão situadas junto ao limite das futuras áreas de preservação ambiental (envoltório das 

lagoas), ou seja, edificações que terão novas frentes com os Parques Ambientais. Também participam das 

benfeitorias, as edificações que fazem frente ao envoltório das Lagoas, caracterizando melhoria em toda 

área adjacente aos Parques.  

Os Projetos de Melhorias Habitacionais e de Fachadas tem por objetivo garantir a melhoria das condições 

sociais e ambientais a que vivem as famílias inseridas em área urbana consolidada junto à APP das 

Lagoas. 

Dessa forma, por meio dos cadastros realizados em campo, a equipe de Arquitetura desenvolveu 

metodologia específica com Projetos Tipo, que junto ao Edital 1-P9, intervêm em 117unidades 

habitacionais, sendo que desse número, 67 unidades se tratam de MH-Construção, onde foram 

desenvolvidos os projetos de melhoramentos, 50 unidades de MH-Revitalização, que trata da pintura do 

primeiro plano de fachadas para que essas se integrarem visualmente às demais obras a serem 

implantadas dentro do Programa Lagoas do Norte.  

Os Projetos de Melhorias Habitacionais e de Fachadas compõem: 

 Construção de unidade sanitária domiciliar; 

 Reforma de unidade sanitária domiciliar; 

 Melhoriade cozinha;  

 Demolição de muros;  

 Construção de muros; 

 Adequação da ventilação mínima de cômodos enclausurados; 

 Revitalização de muros e fachadas;  

 Plantio de árvores; 

 

2.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Para o Projeto de Melhorias Habitacionais e de Fachadas foram utilizadas as bases levantadas durante o 
cadastramento de campo realizado para toda a área a ser interferida pelo Programa Lagoas do Norte. 
Esse levantamento realizado com autorização das famílias, possui informações sobre tipologia das 
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habitações, dimensões das áreas, distribuição da planta, acabamentos dos materiais construtivos, locação 
da unidade habitacional, número de moradores e registros fotográficos. 

Acercados desses dados, foi possível a equipe técnica determinar caso a caso, de quais seriam as 
benfeitorias realizadas em cada edificação, sendo, portanto, estabelecidas as Melhorias Habitacionais -
Construção e Melhorias Habitacionais - Revitalização.  

 

2.1.1 MELHORIAS HABITACIONAIS - CONSTRUÇÃO 

Se tratam de 67unidades habitacionais que ficarãono entorno da Lagoa dos São Joaquim, ou seja, 
edificações que fazem fundos com a Lagoa e que terão seus lotes desapropriados parcialmente, ou em 
outros casos, acrescidos de áreas, para que possam se adequar ao novo alinhamento público/privado com 
os Parques. 

Em alguns casos, conforme orientação da Unidade e Gerenciamento do Projeto, Setor de Arquitetura, 
necessitando desapropriação de parte da edificação, porém sendo possível ainda manter as famílias junto 
a unidade, executou-se projeto de reforma habitacional, garantindo dessa forma a permanência dos 
moradores junto ao local de origem, que terá toda a região revitalizada. 

Na sequência são apresentados os Projetos Tipo. 

 

2.1.1.1 PROJETOS PARA BANHEIRO - CONSTRUÇÃO 

Um dos itens mais importantes a ser considerado no Projeto de Melhorias Habitacionais - Construção está 

a CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, queocorreram em 12 unidade habitacionais em função das 

edificações não apresentarem unidades em acordo com as normas sanitárias mínimas exigidas. Sendo 

assim, serão construídos banheiros completos, em acordo com manual de especificações da FUNASA, 

com 2,88m², sendo que foi identificada a necessidade de 01 banheiro para PcD – Pessoas com 

Deficiência, apresentados projetos de ambos na sequência.  
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Projeto Estrutural – Banheiro Padrão 

 
 

2.1.1.1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA 

 



8 

 

2.1.1.1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO – CORTE AA 

 

 

2.1.1.1.3 PROJETO ARQUITETÔNICO – CORTE BB 

 



9 

 

2.1.1.1.4 PROJETO ARQUITETÔNICO – PERSPECTIVA 

 

 

2.1.1.1.5 PROJETO HIDRÁULICO – PLANTA BAIXA 
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2.1.1.1.6 PROJETO ELÉTRICO – PLANTA BAIXA / CORTE A” / QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
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2.1.1.1.7 BANHEIRO PCD - PROJETO ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA 
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2.1.1.1.8 BANHEIRO PCD - PROJETO ARQUITETÔNICO – CORTE AA 

 

2.1.1.1.9 BANHEIRO PCD - PROJETO ARQUITETÔNICO – CORTE BB 
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2.1.1.1.10 BANHEIRO PCD - PROJETO ARQUITETÔNICO – PERSPECTIVA 

 

 

2.1.1.1.11 REFORMA DE BANHEIROS 

Para REFORMA DE BANHEIROS DOMICILIARES, que ocorrerão em 15 unidades habitacionais, adotou-

se revestimento cerâmico em piso e parede, sendo altura de 1,60m, onde a altura restante receberá 

apenas chapisco e pintura.  

2.1.1.1.12 REFORMA DE COZINHAS 

As REFORMA DE COZINHAS, que ocorreram em 42 unidades habitacionais, tiveram Projeto de 

revestimento cerâmico de piso e parede da pia, bem como chapisco e pintura acima de 1,60m de altura, 

quando revestimento de tijolo aparente, na mesma parede. 

 

Figura 1: Reforma nas Cozinhas. 

2.1.1.1.13 CONSTRUÇÃO DE COZINHAS (READEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL) 

A CONSTRUÇÃO DE COZINHA,que ocorre em 01 edificação, tem por objetivo a Readequação de 
Unidade Habitacional que necessitará ser desapropriadas para readaptação ao lote privado, já que além 
da desapropriação do terreno, essa também sofrerá intervenções de ordem civil.  

Esta diretriz, conforme orientação da Unidade Gestora de Projetos (UGP-Lagoas do Norte), parte do 
conceito de que mesmo sendo necessária a readequação de parte da edificação, porém de forma que 
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sejam garantidas a qualidade de vida dos residentes, tem-se como objetivo principal do Projeto de 
Melhorias Habitacionais, para o caso de READEQUAÇÕES, manter as famílias em seu local de origem, ao 
invés de transferi-los para habitações distantes, uma vez que toda a área será revitalizada e essas 
famílias poderão também usufruir das melhorias que serão oferecidas à comunidade. 

Ainda sobre o tema, a decisão por intervir nas edificações reduzindo a área habitacional e não 
desapropriando as famílias, passa pelo sentido de pertencimento que temos do bairro em que moramos, 
sendo então realizada pergunta a cada um de nós, se preferiríamos permanecer na comunidadea qual 
habitamos, ou se em função de realinhamento dos limites públicos e privados, nos ajustaríamos a 
necessidade do bem comum. 

 

2.1.1.1.14 DEMOLIÇÃO E/ OU CONSTRUÇÃO DE MUROS 

As DEMOLIÇÃO DE MUROS, que ocorrenos lotes a serem desapropriados ou acrescidos de áreas para 
novos limites público/privado na área dos Parques, ocorre em 49 unidades habitacionais junto aLagoa São 
Joaquim.  

Para a CONSTRUÇÃO DE MUROS, que ocorrem em 67 unidades habitacionais esses foram projetados 
em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos com altura de 1,20m e gradil de ferro com altura de 0,80m, 
sendo a altura total de 2,00m e ambos pintados com esmalte sintético cor E-302(verde), de forma a criar 
uma melhor integração com os Parques. 

 

Figura 2: Construção de Muros. 
 

A diferença existente entre muros a demolir e muros a construir, se dá em função de que algumas 
edificações compartilham fundos entre elas, sendo a construção nesse caso, contabilizada apenas para 01 
delas. 

 

2.1.1.1.15 DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS 

Para os serviços de Melhorias Habitacionais da Lagoa dos Oleiros, ocorreram 05 DEMOLIÇÕES DE 
BENFEITORIAS, que é o caso de construções existentes no fundo de lotes atuais e que para adequação 
ao espaço público do parque, deverão ser desapropriadas. 

 

2.1.1.1.16 VENTILAÇÃO MÍNIMA – LOCAÇÃO DE JANELAS 

O Projeto de Melhorias Habitacionais – Construção também levou em consideração a ventilação mínima 

nos cômodos dessas edificações interferidas, sendo que em alguns casos foram identificados ambientes 
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sem qualquer ventilação e/ou iluminação. Dessa forma, 12 unidades habitacionais receberão janelas de 

1,20mx1,20 m a fim de atender o que determina a lei complementar n° 3.608, de 04 de janeiro de 2007, do 

Código de Obras do município de Teresina. 

 

2.1.2 MELHORIAS HABITACIONAIS - REVITALIZAÇÃO 

Trata-se das edificações existentes em frente a poligonal de afetação dos Parques Lineares, sendo que o 
objetivo dessa Revitalização é a integração visual de toda a área à Requalificação Urbana e Ambiental da 
região Norte do município de Teresina/PI a serem implantadas pelo Programa.  

 

2.1.2.1.1 REVITALIZAÇÃO DE MUROS OU FACHADAS 

Para essa condicionante, 50 unidades habitacionais receberão melhoramento de suas fachadas frontais, 
seja de muro, quando existente, ou de fachada frontal da edificação, quando da ausência do muro. Essa 
melhoria, passa pelo serviço de chapisco, reboco e pintura, ou mínimo de pintura, quando a edificação já 
possui acabamento dos itens citados. Para os casos de edificações de esquina, sejam MH-Construção ou 
MH-Revitalização, a fachada frontal e lateral recebem os melhoramentos mencionados. 

 

 

Figura 3: Melhorias Habitacionais – Revitalização de Fachadas. 
 

Para todas as edificações que receberão Melhoramento, ao total de 117 unidades habitacionais, foi 

considerado o PLANTIO DE ÁRVORE (01 muda), da espécie Ipê Mirim, a ser locada na calçada em frente 

à edificação, para larguras mínimas de 2,00m e dentro do lote, quando menor. Essa medida visa atender à 

solicitação de arborização de vias. 

Todos os Projetos e suas especificidades podem ser visualizados junto ao Volume de Plantas, que 

apresenta Mapa de Situação das edificações e sua nomenclatura de Cadastro, tabela de identificação dos 

proprietários com fotos de fachadas e Detalhamento Construtivos das obras. 

Abaixo se apresentam os critérios estabelecidos para os Projetos de Melhorias Habitacionais em cada 
uma das residências, sendo as avaliações realizadas caso a caso e edificação por edificação.  
 



16 

 

 

Astabelas com a identificação dos selos de cadastro, endereço, nome dos moradores, intervenções 

existentes no lotee fotos das edificações a receberem Melhorias Habitacionais e de Fachadas são 

apresentadas junto ao anexo desse documento. 

Algumas edificações, em função da não autorização do proprietário ou não possibilidade de cadastro, 

estão marcadas como N/D (não declarado), onde então foi estipulado alguns serviços mínimos, levando 

em consideração a área de análise, para a reserva de custos dessa futura Melhoria.  
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2.2 MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente Memorial descreve os métodos construtivos adotados no conceito dos projetos, as premissas 
básicas adotadas assim como os padrões de acabamento indicados, quenortearam as ações do Projeto 
de MELHORIAS HABITACIONAIS E DE FACHADAS, complementando a parte gráfica dos Projetos.  

 

2.2.1 MÉTODO CONSTRUTIVO 

Os Métodos Construtivos listados na sequência referem-se às Melhorias Habitacionais – Construção, que 
receberão construção de Banheiro e/ou Muro e para o caso de Melhorias Habitacionais – Revitalização, 
quando citados os acabamentos de pintura.  

 

2.2.1.1 Canteiros de Obras 

A empresa responsável pela execução das obras será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação das MELHORIAS, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização 

do canteiro de obras.  

Após a conclusão das obras, a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às 

encontradas previamente, sem ônus a família beneficiada.  

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, proteção do 
meio ambiente no entorno da obra e outros fatores, que possam vir a tornar necessários para a conclusão 
da obra serão de responsabilidade da empresa executora, sendo eles realizados com material próprio, 
sem oferecer ônus às famílias.  

 

2.2.1.2 Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares incluem as atividades de limpeza e locação da área a ser modificada. Os lotes 

que receberão construções, reformas e/ou revitalizações devem estar limpos, inclusive após a 

terraplanagem caso seja necessária. A seguir estão listadas as condições exigidas no âmbito dos serviços 

prévios:  

2.2.1.2.1 As estruturas não deverão ser construídas sobre aterros e solos que não apresentem 
condições mínimas exigíveis de suporte para a obra; 

2.2.1.2.2 A raspagem e a limpeza manual do terreno devem ser executadas antes da locação da obra, 
removendo-se a vegetação existente, assim como restos de materiais e demais empecilhos 
que possam vir a interferir na execução da obra; 

 

2.2.1.3 Infraestrutura 

A infraestrutura é composta pela construção da fundação, locação de estruturas (redes de água, esgoto e 

alvenaria) e limpeza final da obra. 

2.2.1.3.1 Locação: A locação da obra deve ser executada através de gabarito de tábuas corridas de 
madeira de 7,50x7,50 cm pontaletadas com reaproveitamento de 10 vezes, espaçados a cada 
1,5 m, nas quais serão fixadas tábuas de 15 cm de largura que servirão de suporte para as 
linhas de fio de nylon que definem os elementos demarcados. 
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Faz-se necessária a fixação de Placas de Obras padrões do programa local segundo o modelo 
definido pela parte interessada e provida de boa visibilidade.  

2.2.1.3.2 Escavação Manual: As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões mínimas 
exigidas pelo tipo de estrutura, muros (0,35x0,15 m com comprimentos variáveis) e fundações 
com as mesmas dimensões das vigas de baldrame (4,09 m² com 0,30 m de profundidade). 
Elas devem estar devidamente niveladas, limpas e devem ter os fundos compactados 
mecanicamente; 

 

2.2.1.3.3 Molde: As formas para o concreto da fundação serão montadas com chapas de madeira 
laminadas, com espessuras de 12 mm e compostas por 5 lâminas, sendo tolerada a variação 
de 0,80 mm de espessura e desvio máximo de inclinação de 10 minutos; 

 

2.2.1.3.4 Fundação Direta: Deve-se executar primeiramente a locação do centro da sapata e dos eixos 
das vigas, a definição da cota do fundo da vala, seu nivelamento e limpeza.Execução das 
fundações dos banheiros sobre lastro de brita com 5 cm de espessura, sendo composta por 
vigas de baldrame (2 vigas 2,71x0,20x0,15 m, 2 vigas de 1,51x0,20x0,15 m e sapatas isoladas 
nas intersecções de 0,20x0,15x0,15 m). 

A fundação será executada em concreto usinado fck 20 Mpa com duas barras de aço CA-60 
para cada viga, com ∅5 mm e cobrimento de 2,5 cm de concreto, espaçadas em 12,5 cm, 
conforme projeto. Após o tempo de cura, o concreto deverá receber pintura impermeabilizante 
em 2 demãos.  

Os muros a serem construídos nas residências que necessitam de conformidade serão 
construídos em blocos cerâmicos de 14x19x39 cm assentados com argamassa 1:2:9 sobre 
cavas com comprimento igual ao da estrutura solicitante, com dimensões de 0,35x0,15 
possuindo uma camada de lastro de brita de 5 cm de espessura. 

 

2.2.1.3.5 Reaterro Interno: Consiste na reposição do material escavado na área interna da fundação, ele 
deve possuir 30 cm de espessura e sofrer compactação mecânica, com nivelamento e 
preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isento de detritos, 
caso contrário deve-se escolher um novo material oriundo de uma jazida próxima ao canteiro. 

 

2.2.1.3.6 Serviços Gerais: As residências que passaram por processo de adequação da sua área 
conforme estabelecido no projeto terão serviços de demolição de alvenaria sem o 
reaproveitamento dessas. Esse serviço inclui limpeza posterior do terreno, evitando qualquer 
tipo de dano ao meio ambiente nos entornos da área de demolição. 

Os materiais recolhidos serão transportados por caminhão basculante com capacidade de 4 
m³, sendo a carga devidamente assentada na carroceria, sem oferecer risco de eventuais 
acidentes causados pela sua movimentação. 

Todas as residências envolvidas no projeto receberão o plantio de um arbusto com altura maior 
do que 1 m. 

Ao término das atividades de MELHORIAS todo o entulho dos terrenos deverá ser removido, 
assim como os acessos devem ser limpos e varridos. As estruturas de madeiras deverão 
apresentar perfeito estado de acabamento. Será removido qualquer detrito ou salpico de 
argamassa endurecida nas superfícies da estrutura e equipamentos. Não podem existir 
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manchas de tinta, sendo elas cuidadosamente removidas para evitar a deterioração do 
empreendimento, assim como as esquadrias e vidros devem ser entregues limpos ao 
beneficiado.  

2.2.1.4 Estrutura 

O item estrutura é composto pela construção da alvenaria, acabamento, implantação dos sistemas 

hidrossanitários, elétricos e de esquadrias.  

2.2.1.4.1 Alvenaria: Será composta por blocos cerâmicos de alvenaria estrutural com dimensões de 
14x19x29 cm (espessura de 14 cm), assentados com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e 
areia média). 

Deve ser executado, junto aos vãos das janelas e portas, vergas e contra vergas com 
dimensões 10x10 cm, pré-moldadas com concreto fck 15 MPa e aço CA-50. 

Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, assim como arestas vivas e sem 
trincas.  

As juntas deverão ter no máximo 12 mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo 
perfeitamente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. Deverão ser 
construídas calçadas de proteção em concreto magro ao redor da estrutura, com 5 cm de 
espessura e 30 cm de largura. 

Entre a última fiada e a cobertura, serão implantadas vigas de travamento nas paredes com 
comprimento de 2,71 m. Com dimensões 2,51x0,15x0,30 m com fios de aço CA-50 ∅ 4 mm 
posicionados em estribos espaçados a cada 15 cm com dimensões 12x27 cm preenchidas com 
concreto fck 15 MPa e traço 1:1:6. 

Duas vigas de madeira com dimensões de 16x6x151 cm serão escoradas na parte superior ao 
telhado (extensão da alvenaria estrutural) com o objetivo de dar suporte à caixa d’água. 

 

2.2.1.4.2 Esquadrias: Porta em chapa de aço galvanizado para banheiro com dimensões de 2,10x0,70 m 
com fechadura de embutir completa e janela tipo basculante em Metalon para banheiros com 
dimensões de 80x60 cm. Serão aplicados vidros fantasia canelado, utilizando-se para fixação 
massa própria.  

Os cômodos que estão enclausurados receberão melhorias através da implantação de janelas 
basculantes em Metalon com dimensões de 120x100 cm. 

 

2.2.1.4.3 Acabamento: As residências que necessitarem de melhorias nos muros e fachadas receberão 
serviços de acabamento na sua face externa, que inclui aplicação de chapisco com rolo traço 
1:4 com 5 mm de espessura, assim como aplicação de fundo selador e pintura látex acrílica em 
duas demãos, sobre uma camada de selador.  

As residências que não possuírem revestimento cerâmico na parede adjacente a pia e no piso 
das cozinhas receberão melhorias que incluem a aplicação de revestimentos cerâmicos, com 
área de 6 m² e 3 m² nos pisos e paredes respectivamente.  

Os banheiros irão receber execução de contrapiso (com caimento mínimo de 3 cm na direção 
do ralo) e revestimento cerâmico nos pisos e nas áreas molhadas das paredes (1,6 m de 
altura) assentados com argamassa (traço 1:2:8 e 10 mm de espessura), e nos banheiros já 
existentes, caso esses não estejam em conformidade com os requisitos mínimos estruturais. 

A região das paredes acima da área molhada irá receber chapisco aplicado em rolo (traço 1:4) 
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assim como fundo selador acrílico e pintura na cor branca.  

 

 

2.2.1.4.4 Hidrossanitário: As instalações hidráulicas, de água e esgoto nos banheiros a serem 
construídos devem seguir as especificações contidas nas normas referentes da ABNT. 

Os dutos de distribuição de água possuem Ø25 mm.  

A tubulação de esgoto possui 2 diferentes tipos de diâmetros: o duto de descarga sanitária 
possui Ø100 mm e os dutos de condução de águas cinzas possuem Ø40 mm até a chegada no 
sifão, com saída de Ø100mm, unindo-se o duto de saída do sifão com o duto de descarga 
através de uma junção simples de PVC Ø100 – 100 mm com junta elástica e braço extensor da 
coluna de ventilação conectada após o sifão. 

Deverá ser executado um abrigo para o hidrômetro de concreto pré-moldado que possibilite o 
seu manuseio, e uma caixa de inspeção em alvenaria com dimensões de 90x90x80 cm. As 
especificações dos acessórios e peças especiais estão descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Componentes hidrossanitários 
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2.2.1.4.5 Instalações Elétricas: As instalações elétricas deverão ser executadas nas quantidades 
previstas conforme projeto, e devem estar de acordo com as normas pertinentes da ABNT. 

Sendo ela composta por fios condutores de cobre isolados resistentes a chama, constituindo 
um sistema bifásico.  

 

2.2.1.4.6 Cobertura: O telhado, com inclinação prevista de 35% e dimensões de 2,91x1,21 m será 
executado em telha cerâmicatipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). 

Sua fixação será através de parafusos e arruelas, sem a presença de forro, auxiliando na 
ventilação do ambiente. 

 
 

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações técnicas apresentadas descrevem os materiais e procedimentos de execução a serem 

adotados nas obras de Melhorias Habitacionais e de Fachadas.  

 

2.3.1 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA DOMICILIAR 

2.3.1.1 Fundação: Fundação direta em concreto armado fck 20 MPa com quatro barras de aço CA-60 com 
Ø 5 mm composta por vigas de baldrame com sapatas isoladas, com impermeabilizante na superfície em 
contato com o solo; 

2.3.1.2 Alvenaria: Blocos estruturais cerâmicos (14x19x29), assentados com argamassa de cimento, cal e areia 
média 1:1:6.; 

2.3.1.3 Viga de travamento: Construídas sobre a última fiada de blocos cerâmicos com dimensões 
2,51x0,15x0,30 m com fios de aço CA-50 Ø 4 mm posicionados em estribos espaçados a cada 15 cm com 
dimensões 12x27 cm; 

2.3.1.4 Esquadrias: Portas para banheiro em chapa de aço galvanizado (2,10x0,70 m) com fechadura em latão 
cromado completa.Janelas basculantes em Metalonpara banheiros com dimensões de 80x60 cm; 

2.3.1.5 Cobertura: Telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), escorada na alvenaria 
estrutural; 

2.3.1.6 Piso: Piso cerâmico padrão popular 35x35 cm e calçada de proteção em cimento áspero;  

2.3.1.7 Instalações Hidráulicas: Caixa d’água em fibra de vidro de 500 L bi-apoiada em duas vigas de madeira 
com dimensões (8x16x151 cm); vaso e lavatório em louça branca; torneiras, registros, tê, junção e 
tubulações em PVC, registro de pressão em latão;  

2.3.1.8 Instalações Elétricas: Eletrodutos em PVC e condutores em cobre com seções nominais de 1,5 mm² e 
4 mm² com isolamento de 750 V, tomadas e interruptores embutidos.;  

2.3.1.9 Acabamento: Argamassa para chapisco rolado 1:4, contrapiso não estrutural com 5 cm de espessura, 
azulejo para parede 20x20 cm, fundo selador acrílico em paredes (uma demão), pintura com tinta látex 
acrílica (duas demãos), emboço com argamassa 1:2:8. 

2.3.1.10 Pintura: Fundo selador acrílico (uma demão) e pintura látex acrílica na cor branca (duas demãos). 

2.3.1.11 Piso: Revestimento cerâmico para piso 35x35 cm, e calçada de proteção em concreto magro com 30 cm 
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de extensão ao redor da estrutura e com 5 cm de espessura. 

2.3.1.12 Serviços Gerais: Locação de redes de água e de esgoto, locação de alvenaria e limpeza final da obra. 

 

2.3.2 REFORMA DE UNIDADE SANITÁRIA DOMICILIAR 

2.3.2.1 Acabamento: Chapisco rolado com argamassa 1:4, fundo selador acrílico (duas demãos), aplicação 
manual de pintura com tinta látex acrílica na cor branca (duas demãos), emboço com argamassa 1:2:8 com 
espessura de 10 mm, revestimento cerâmico para paredes internas 20x20 cm, e azulejos para pisos 35x35 
cm. 

 

2.3.3 MELHORIA DE COZINHA 

2.3.3.1 Acabamento: Chapisco argamassa 1:3 colher de pedreiro, reboco argamassa pré-fabricada com 0,5 cm 
de espessura, fundo selador acrílico (uma demão), pintura com tinta látex acrílica na cor branca (duas 
demãos), azulejos para parede 20x20 cm, contrapiso autonivelante aderido com espessura de 2 cm e 
azulejos para piso 35x35 cm.  

 

2.3.4 DEMOLIÇÃO DE MUROS 

2.3.4.1 Serviços Gerais: Demolição de alvenaria de tijolos furados, demolição manual de concreto armado e 
transporte de material.  

 

2.3.5 CONSTRUÇÃO DE MUROS 

2.3.5.1 Fundação: Camada de lastro de brita 5x12 cm (comprimento variável), escavação manual 35x15 cm 
(comprimento variável); 

 
2.3.5.2 Muro: Blocos cerâmicos 14x19x39 assentados com argamassa 1:2:9, portão de pedestres com barras de 

ferro, grade de ferro em barra chata 3/16’’.  

 

2.3.5.3 Acabamento: Chapisco rolado 1:4, fundo selador acrílico, reboco com argamassa pré-fabricada com 
0,5 cm de espessura. Nos muros tinta látex acrílica Suvinil cor E-052 (duas demãos) e nas barras de ferro 
de grades e portão, tinta esmalte sintético Suvinil cor E-302 (duas demãos).  

 

2.3.6 ADEQUAÇÃO DE VENTILAÇÃO MÍNIMA DE CÔMODOS ENCLAUSURADOS 

2.3.6.1 Esquadrias: Janela basculante em Metalon;  

 
2.3.6.2 Parede: Vergas pré-moldadas concreto fck 15Mpa aço CA-50. 

 

2.3.7 REVITALIZAÇÃO DE MUROS E FACHADAS 

2.3.7.1 Acabamento: Pintura látex acrílica (duas demãos), reboco argamassa pré-fabricada com 0,5 cm de 
espessura, fundo selador acrílico, chapisco rolado 1:4. 

 

2.3.8 PLANTIO DE ÁRVORES 

2.3.8.1 Serviços Gerais: Plantio de árvores em cavas de 80x80x80 cm, escavação de vala não escorada com 
escavadeira hidráulica. 
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2.4 PLANTAS DOS PROJETOS 

 
Abaixo a descrição das Plantas dos Projetos. 

 

2.4.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 

 DE-13017-SAE-EDR-ARQ-SJ-000-0 (Planta de Situação); 

 DE-13017-SAE-EDR-ARQ-SJ-001-0 (Trecho 1); 

 DE-13017-SAE-EDR-ARQ-SJ-002-0 (Trecho 2); 

 DE-13017-EDF-EDR-ARQ-003-A-005-2 (Projeto Banheiro Construção/Projetos Tipo); 

 DE-13017-EDF-REM-ARQ-006-0 (Construção de Muros – Projeto Estrutural) 

 BANHEIRO_PcD_1 

 BANHEIRO_PcD_2 

 

2.4.2 PROJETO ELÉTRICO 

 

 DE-13017-EDF-EDR-ELE-001-2(Projeto Elétrico Banheiro Construção); 

 

2.4.3 PROJETO HIDROSANITÁRIO 

 

 DE-13017-EDF-EDR-HID-001-0(Projeto Hidrosanitário Banheiro Construção); 

 
 
Em anexo as Plantas dos Projetos, sendo que suas quantidades constam nos Desenhos Técnicos. 

 


