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1. Resumo 

 

O Bairro de Guaianazes é carente de cultura, possui uma biblioteca e alguns 

programas culturais independentes, até o presente momento, para a condição 

atual isso supre as necessidades do bairro, mas existem projetos para 

adequação de situações como a viabilidade de unir a biblioteca Cora Coralina 

com atividades culturais, porem isso demanda de mais espaço para incorporar 

as atividades que é proposta. 

Para tal, a construção de uma nova edificação foi necessário, uma vez que a 

adequação do espaço já existente não seria viável devido a vários fatores 

influente para a reforma inicialmente proposta. 

Desde a avaliação da área utilizável a espaço disponível, passando por 

acessibilidade, localização, tipo de edificação e outros itens foi colocado e 

estipulado no momento de desenvolvimento do projeto. 

A partir disso o projeto se desenvolve visando a funcionalidade e usualidade 

para toda a população e disponibilizar a cultura a todos. 
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“A vida pode mudar a arquitetura.No dia em que o mundo for mais 
justo,ela será mais simples.” 
 

Oscar Niemeyer 
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1. Introdução 
 

Nos dias atuais, preza-se muito por qualidade de vida e ter a possibilidade de 

estar próximo à família, a figura do trabalhador (que não presa outra coisa a 

não ser o trabalho) caiu e deu lugar ao ser humano mais presente no ambiente 

familiar e mais culto também. Mas não somente esse perfil como muitos outros 

passaram a prezar pela qualidade de vida e buscam a cultura como alternativa. 

 

Milanesi, Luís, Biblioteca , Editora Atelie 
“A biblioteca não acabou.O pensamento humano , progressivamente , encontra suas formas de 
registro.Aumenta a população , amplia-se a porcentagem de letrados e , em paralelo, 
descobre-se como guardar na memória e como resgatar dos grandes tratados à mais pífia 
reflexão .” 
 

Visando isso e também uma adequação aos novos planos de inclusão cultural 

pretendemos, através de nosso projeto, possibilitar o desfrute da cultura e lazer 

no bairro de Guaianazes e entorno. Em ambiente devidamente projetado do 

inicio ao termino para uso cultural de todas as camadas e classes. 

Guaianazes é, infelizmente, um bairro carente de espaço cultural, em contraste 

com os grupos culturais que tem como berço esse bairro no extremo da zona 

leste, para eles e com ajuda dele e todos os moradores do bairro e de outros 

que queriam desfrutar da cultura que será oferecida na região, será elaborado 

o presente projeto. A construção da nova biblioteca (Cora Coralina) e casa de 

cultura (artística de Guaianazes) terá tal diretriz, proporcionar o bem estar 

cultural e mental de seus frequentadores, proporcionar o incentivo a cultura, 

oficinas, leitura, pesquisa, desenvolvimento artístico regional e a descoberta de 

novos talentos que por muitas vezes por falta de apoio e de incentivo paira 

para o esquecimento e adormeçe sonhos, estes que por vezes é o motivo de 

alegria de pessoas do cotidiano e norteia a vida dos criativos. 
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2. Justificativa 
 

A definição de cultura, assim como a própria ação da mesma, perdeu-se 

durante o tempo na vida de pessoas “comuns”, as mesmas acham que isso 

“não dá em nada!”, ou que “não tem tempo pra essa bobeira!”. Mas no que isso 

pode ser significativo como crescimento do fator humano em si? Um bom 

profissional, seja ele de qualquer área de atuação, não necessita de cultura 

para sua formação pessoal? 

Segundo o dicionário um dos significados de cultura é o conjunto dos 

conhecimentos adquiridos, saberes, instruções. E são esses valores que 

queremos resgatar na região que de certa forma esta esquecido. 

Cultura é o crescimento intelectual do ser humano, o mesmo que impulsiona o 

repasse dos conhecimentos de pai para filhos e historias como já 

conhecemos.. “meu bisavô contou para meu avo, que contou pra meu pai, que 

um dia contou para mim e que estou repassando pra você agora” e em 

contrapartida temos isso transformado em números. Estatísticas que o governo 

aceita e repassa como informação verdadeira e usa para justificativas de seus 

investimentos para o mesmo. 

O Estado de São Paulo, atualmente, disponibiliza varias formas culturais para 

toda população, porem, nem todas as pessoas e todas as regiões são 

beneficiadas, a zona leste e seus moradores sofrem com a falta de acesso, 

falta de incentivo, e isso acaba desmotivando os mesmos, para uma melhora 

nesse quadro que é, atualmente, informado pelos órgãos públicos como sendo 

um quesito resolvido. A realidade, o convívio dia-a-dia, mostra que isso é uma 

utopia. 

Pensando nesse fator, nossa proposta é trazer tal ação como realidade a vida 

dos moradores da região leste, mais especificamente a Guaianazes e bairros 

vizinhos. Tendo assim como foco o desenvolvimento da casa de cultura 

juntamente com a biblioteca, concretizando a inclusão de adultos, jovens e 

crianças a cultura. Pois através da cultura que formamos o futuro.  
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3. Objetivo do projeto 
 

 

A construção de uma biblioteca integrado à uma casa de cultura. 

 

O proposto projeto tem a ideia de uma construção nova no terreno próximo ao  

parque linear de Guaianazes, próxima a estação férrea do bairro. Existe no 

local um parque horizontal dispondo de área de convivência externa para 

espaço de recreação, parque social e de esporte lazer e exercício. 

 A região é carente de espaços culturais integrados com teatro, oficinas de 

cultura diversas tais como: Dança, musica, capoeira, pintura, costura, culinária, 

alfabetização, artes plásticas em geral. 

Atentamos, de modo geral, mobilidade urbana e adequação social, visando 

melhorar qualidade de vida e bem estar dos frequentadores, raramente 

disponibilizada pelo poder publico .O foco básico do projeto é a construção de 

uma Casa de Cultura, tendo em vista que tal ação já é usual dentre as medidas 

culturais que passaram a vigorar entre a prefeitura e secretaria da 

cultura.Atender a demanda de moradores de Guaianazes e adjacentes, 

realizando a inclusão cultural na região, uma vez que a mesma é carente na 

questão de cultura.Na zona leste como um todo, há somente 4 casas de cultura 

, sendo que 2 delas estão desativadas no momento. Por isso há uma 

necessidade da construção para acomodar seus participantes, aumentar a 

visão cultural na localidade e agregar força à região leste de são Paulo. Com 

isso ampliará a visão de cultural, fazendo com que os moradores participem, 

produzam e exponham, não somente assistir como acontece em centros 

culturais. 

 E com isso melhorar a visão que as pessoas e a mídia tem do local. 
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4. Problemática 
 

As bibliotecas e áreas destinadas à cultura são cada vez mais escassas não só 

na região mais em todo país ,isso bem sabemos que talvez  o setor de 

desenvolvimento da  cultura e educação não é analisada com olhar crítico,e a 

administração do país se preocupa apenas com programas mais destinados à 

diversão do que ao incentivo do conhecimento . Mesmo assim os locais que 

recebem essa programação, muitos deles se encontram abandonados e "às 

moscas", sem nenhum tipo de manutenção; um exemplo, descaso pode ser a 

casa de cultura do Itaim Paulista,pois o ambiente não tem características 

alguma de identificação de uma casa de cultura,ou condições de chamar a 

atenção do cidadão que passa na rua do local convidando-o para entrar , não 

um convite com palavras,mas sim um convite visual. 

Podemos afirmar que pelo mal gerenciamento do setor,tudo é levado de 

qualquer jeito e sem o mínimo de preocupação ,assim fica a pergunta,será que 

espaços com tanto conhecimento em prateleiras passam despercebido na 

sociedade atual? 
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5. Definição de Biblioteca 
 

Biblioteca é uma palavra que vem da Grécia Antiga, com o significado de 

"depósito de livros",é um espaço físico onde pode se guardar coleções de livros 

e inúmeros títulos,além de revistas e jornais,no qual é disponibilizado 

conhecimentos e cultura através das prateleiras. 

 

6.1. Características de uma Biblioteca 
 

 As bibliotecas podem ser publicas ou particulares . 

 O acesso aos títulos costuma ser gratuito. 

 Podem ser: bibliotecas especializadas. 

 Onde oferecem conteúdos com informações de matérias 

específicos tais como:Medicina,Arquitetura ,Matemática,etc. 

 bibliotecas comunitárias. 

 Geralmente se instalam em áreas residenciais e em bairros de 

periferia, com coleções básicas de livros, sem muito apoio 

administrativo governamental. 

 Normalmente suas coleções de livros são classificadas,facilitando a 

consulta dos usuários , obedecendo critérios por assuntos e autores. 

 Abrigam acervos digitais ou impressos sejam de livros revistas ou 

jornais.,que podem ser emprestados por tempo determinado 

 

 

6. Definição de casa de cultura 
 

 

Uma casa de cultura pode ser definida como um local de abrigo à cultura , 

destinado à toda a sociedade com atividades recreativas destinadas ao lazer 

cultural, onde nela os membros participantes compartilham suas experiências e 

trocam conhecimentos. É considerado um espaço onde determinado membro 

que tem uma certa experiência em algum tipo de arte,pode repassar tal 

conhecimento como voluntário. 
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    7.1. Características de uma casa de cultura 
 

 

 Normalmente são espaços públicos aberto a qualquer cidadão. 

 Contém espaços tais como 

 Anfiteatro para apresentações teatrais. 

 Salas acústicas destinada ao ensino e ensaios musicais. 

 Espaços de aprendizagem, que seriam salas de aulas para as 

reuniões e    acomodação dos frequentadores entre outros itens. 

 Devem possuir boas condições de acessibilidade, pois é um 

ambiente destinado a todos. 

 

 

 

7. Zoneamento do terreno 
 

 

 O terreno para o proposto projeto fica situado no bairro de Guaianazes, na 

região da zona leste de São Paulo  tem os seguintes planos de zoneamento. 

 

 Segundo o capítulo I art.14 do zoneamento de Guaianazes diz que o território 

é uma macrozona de estruturação e qualificação urbana e macrozona 

ambiental, é caracterizada um ZM1(zona mista 1). 

 Dentro desta zona mista está a microzona  ZCP-b que se situa no centro 

comercial de Guaianazes, na rua Salvador Gianetti nº 500  onde será o projeto. 

 Levando em consideração essa microzona ZCP-b/01 o CA (Coeficiente de 

aproveitamento) deve ser no mínimo 0,2 e o máximo é de 1,0 e a taxa de 

ocupação do lote 0,70 , além da taxa de permeabilidade mínima de 15% do 

tamanho do lote . 
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FONTE:http://ww2.prefeitura.sp.gov.br 

       

A imagem acima mostra a zona ZCP-b/01 onde se localiza e  será implantado o 

projeto,além da zona do projeto pode-se ver outras zonas ao redor. 

 

 

 

Sendo que o terreno fica próximo à estação de trem aproximadamente 500 

metros, ao lado da Caixa Econômica Federal, sendo que mais à frente fica o 

Hipermercado Extra. 
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8. Metodologia  
 
 

A pesquisa teve abordagem qualitativa, procurando atentar-se a pontos que 

possam ser úteis ao projeto que está sendo elaborado, além de entender as 

formas de comportamento e interação social da comunidade. Assim explorando 

a familiaridade e o fator cultura na vida do cidadão, por isso, fizemos visita ao 

Centro Cultural São Paulo e à Livraria Cultura do Conjunto Nacional, para 

obtenção de conhecimento e levantamento dos elementos necessários para  a 

compreensão geral do tema , e objetivo geral do trabalho. 

Em relação à escolha do Centro Cultural São Paulo e da Livraria Cultura do 

Conjunto Nacional, pois o espaço aberto à todo o público sem restrição , 

permite o estudo do local , fazendo com que haja a análise crítica de suas 

dependências, como espaços para leitura , lazer cultural oferecendo atividades 

para crianças, adolescentes, adultos e idosos , sendo que segundo a análise 

feita no Centro Cultural São Paulo grande maioria dos frequentadores são 

estudantes que aproveitam a grande diversidade de livros da biblioteca e a 

tranquilidade do espaço para estudo.Apesar de ser uma biblioteca particular, 

onde são feita a venda de centenas de livros o que chama a atenção é a sua 

arrojada estrutura e seus elementos decorativos que serão abordados nas 

próximas páginas. 

Ao final da análise dos locais foram colhidos pontos positivos, que serão 

aplicados ao desenvolvimento do proposto projeto , além da exposição dos 

pontos negativos do local, onde a principal ideia é a construção de uma 

edificação com os pontos positivos dos estudos de caso, elaborar algo melhor 

do que as edificações em que estivemos utilizando como objeto de pesquisa. 
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9. Estudo de caso 1 - Centro Cultural São Paulo 
 

O centro cultural São Paulo é referencia para qualquer estudo sobre espaços 

culturais, tão grande e ampla sua influencia e possibilidade de aconchegar 

música, teatro, leitura, exposições e outros meios de cultura, seja ela de 

qualquer seguimento. 

 

 

Alguns itens arquitetônicos usados na construção do mesmo e que dá a ele tal 

titulo fica por conta de salas acústicas para shows e teatros, vãos que abrigam 

expressões culturais como saraus e musica, alem dos mesmos suportarem até 

mesmo shows de médio e pequeno porte, dando um ar sofisticado de abrigo e 

um conceito de disponibilidade a cultura sem igual, uma vez que nesses casos, 

não ha filas para ingressos ou lugares marcados, os mezaninos servem de 

camarote para a plateia. 

 

Espaços ao ar livre e um jardim suspenso no terraço servem igualmente de 

espaços para reunião e uso liberado. Pensando no quesito vista, o mesmo 

mostra o nascer e o por do sol, que aliado a tal proposta de ambiente torna-se 

incomparável! Qual cena de cinema não seria beneficiada com a 

fotografia/cena de um (a) leitor(a) desfrutando de um livro ao tom avermelhado 

do céu em um por do sol?! 

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/imas/cessao_de_espaco12.jpg 
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Localização: 

Rua vergueiro N°1000 Paraíso, São Paulo - SP. 

 

Fonte:maps.google.com.br 

 

 

Fonte:Acervo pessoal 
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10. Ambientes 
 

 

 Edificação de 4 pavimentos com área aproximada de 43.500m2. 

 

 Discoteca Oneyda Alvarenga – espaço para degustação do acervo de 

discos(CDs) variados. 

 

 Restaurante – disponíveis duas lanchonetes e um restaurante para os 

frequentadores. 

 

 Telecentro – programa de incentivo e iniciação digital e uso dos 

benefícios da informática. 

 

 

 Bibliotecas -  apesar de estarem agrupadas em um espaço único, existe 

quatro bibliotecas diferentes no centro cultural vergueiro. 

 

 Uma área vasta abriga o acervo de livros separados por assuntos dos 

mais variados e dispostos de modo a ter fácil acesso a procuras. 

 

 

10.1. Pontos a serem explorados 
 

10.1.1. Biblioteca Sergio Milliet  
 

Segunda maior biblioteca pública da cidade de São Paulo, bem como a única 

que é aberta aos domingos e feriados, a Sérgio Milliet foi inaugurada em março 

de 1983. Para formação do acervo, foram transferidas obras da Biblioteca 

Mário de Andrade - especificamente livros publicados após 1960 e revistas a 

partir de 1980. 
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10.1.2. Biblioteca Alfredo Volpi  
 

O acervo desta biblioteca é composto por catálogos de exposições de artes 

indexados pelo nome do artista, livros sobre artes plásticas, arquitetura, 

fotografia, moda, recreação e artes performáticas, além de periódicos e CDs-

Rom. Destaque para a coleção da revista Cinelândia, publicada entre as 

décadas de 1950 e 1960, e para os mais de onze mil catálogos de exposições, 

dos quais 5.247 já estão indexados pelo nome do artista, em um banco de 

dados que, em breve, será disponibilizado pela internet. 

 

10.1.3. Biblioteca Louis Braille  
 

Planejada e equipada para atender os usuários com deficiência visual, reúne 

6.159 títulos, entre livros em braille e áudiolivros, além de computadores com 

programas específicos para a acessibilidade dos usuários. O acervo inclui 

obras didáticas e paradidáticas para alunos do ensino fundamental, médio e 

universitário, literatura infanto-juvenil, obras de ficção, com clássicos da 

literatura brasileira e portuguesa e periódicos . 

Acervo disposto à pesquisa – Foto: acervo pessoal 
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10.1.4. Gibi teca Henfil 
 

Coleção com mais de 10 mil títulos entre álbuns de quadrinhos, gibis, 

periódicos e livros sobre HQ. Sua programação diversificada, envolvendo 

oficinas, palestras, exposições, exibição de filmes e jogos, atrai fãs e 

profissionais da área. 

 

10.1.5. Sala de Leitura Infanto-juvenil 
 

 A Sala de Leitura Infanto-juvenil foi criada em novembro de 2007, com o 

propósito de ser um espaço de convivência voltado à formação de leitores. 

Com um acervo bibliográfico que prioriza a literatura, promove ações culturais 

que propiciam o desenvolvimento e o prazer da leitura, tais como prática da 

leitura de histórias e mediação de leitura. 

10.1.6. Espaço livre para aula de dança 
 

 

Espaço onde grupo ensaia dança – Foto: acervo pessoal 

 

O Centro Cultural tem muitos espaços que estão dispostos a uso variado dos 

frequentadores, esses espaços tem utilização para ensaio de grupos de dança 

e outros pontos para a execução de apresentações de dança profissional. 

 

10.1.7. Gibi teca  
Espaço dedicado a acervo de gibis e mangás.  
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10.1.8. Encontros culturais  
 

Espaços dedicados a atividades específicas de cultura difundida por grupos, 

algumas dessas atividades são: Jogos de RPG(role playing game, em 

português jogo de interpretação de personagens) jogadores de xadrez. 

 

 

 

10.1.9. Horta comunitária 
 

Ponto de encontro de frequentadores que partilham do mesmo hobbie do 

cultivo. 

Fonte:Acervo Pessoal 

 

 

10.1.10. Videoteca  
Espaço para degustação do acervo de vídeos(DVDs) do centro cultural. 
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11. Pontos positivos 
 

Átrio nos ambientes – possibilita a visualização parcial e total dos ambientes, 

pessoas e itens expostos, facilitando a localização dentro da edificação. 

 

Disposição dos espaços – a locação dos espaços de uso coletivo como áreas 

abertas, áreas para descanso são conjugadas com itens como espaços para 

leitura e pesquisa, jardins, áreas para pratica de atividades físicas como dança, 

yoga ou áreas de vista. 

 

 

 

Jardim suspenso – espaço aberto no teto da edificação utilizado como área 

de lazer, cultivo de plantas e horta comunitária alem de receber a luz solar 

durante todo período de claridade do dia. Ideal para momentos de relaxamento 

e praticas de atividades físicas propicias e menos intensas. 

 

 

Claraboias para iluminação no período diurno – a edificação tem esse 

artefato trabalhando a favor, em vários pontos da edificação existe claraboias 

para aproveitamento da luz do dia em ambientes como a biblioteca e espaços 

de exposição que ficam internos na edificação. Utilizando tal artefato a 

economia de energia elétrica no ambiente é bem-visto e a luminosidade natural 

é melhor em termos de visualização aos olhos dos usuários. 

 

Preservação e proteção ao verde e meio ambiente – existem arvores de 

grande porte pertencente a edificação, tornando o ambiente mais agradável 

durante o período de sol intenso do dia. 

O jardim suspenso proporciona ao ambiente um “ar sofisticado” no espaço de 

convívio localizado no teto da edificação e tal jardim ameniza a caloria do 

ambiente sob esse teto. O mesmo também proporciona um ambiente propicio 

ao cultivo da horta comunitária, um item que atrai frequentadores partilhantes 

da afinidade do cultivo de plantas e alimentos. 
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12. Pontos negativos 
 

Cobertura sem escoamento total das águas pluviais – o jardim suspenso tem 

sistema de drenagem, porem pelo tamanho da área e pela característica do 

piso(terra para gramado) pode absorver boa parte da água e aumentar a carga 

do teto, alem de em alguns pontos, caso o escoamento não seja o suficiente 

resultará em caminhos alternativos que por consequência, trará transtornos em 

outros ambientes. 

 

 Cabos na cobertura e em outros trechos , sem a devida proteção – foi 

verificado que em alguns pontos da cobertura do átrio, existe a 

passagem de alguns cabos elétricos, alguns como terminais, outros 

somente cabos, mas que e contato com a água trará problemas. 

 

 Canos cortados captando água de goteiras da cobertura – solução 

paliativa. para pontos de infiltração localizados sob o jardim suspenso 

  

 Vazamento hidráulico no hidrômetro – vazamento de água causado por 

dificuldades com manutenção do equipamento. 

 

 Espelhos e pisada das escadas em desnível – escada de ligação das 

laterais da edificação, localizada ao fundo da mesma, apresenta 

irregularidade nos espelhos e pisada da mesma. A escada serve a 

pedestres, usuários ou não do centro cultural, na passagem entre as av. 

Vergueiro e a av. Vinte e Três de Maio / ligação Norte Sul. 
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13. Estudo de caso 2 - Livraria Cultura do Conjunto Nacional 

 

 
Fonte:livrariacultura.com.br 

 

A livraria fundada por Eva Hertz e é referência em livrarias no país com 19 lojas 

espalhadas pelo Brasil. A edificação em São Paulo que abriga a livraria 

atualmente, fica situada dentro do conjunto nacional onde antes funcionava o 

Cine Astor, a loja foi inaugurada em 2007, e hoje tem o status de maior livraria 

do país.  

 
Fonte:livrariacultura.com.br 
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A edificação que tem o projeto do arquiteto Fernando Brandão possui 4300 m² 

,e possui 1560 metros lineares de prateleiras  a loja marca 60 anos da cultura , 

e possui 2,5 mil títulos distribuídos em literatura ,música e arte dentro do 

acervo.

 

Fonte:livrariacultura.com.br 

 

A livraria é composta por três pavimentos, o pavimento térreo comporta o Hall 

de entrada, pequeno para a localidade, mas que da a impressão de 

"crescimento" ao entrar. A primeira área apresentada é um espaço de vivencia, 

onde os leitores pode degustar dos livros antes de sua aquisição. Mezaninos 

são encontrados no mesmo pavimento, pois o pé direito deste ambiente 

estende-se a altura do 3° andar.Toda divisão da livraria é feita por temática, 

abrigando espaços para leitura e desgutação de musicas. 
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Fonte:livrariacultura.com.br 
 

Fica situado também, dentro da própria Livraria Cultura, o Teatro Eva Hertz 

com capacidade para 166 pessoas. Ainda dentro do Conjunto Nacional é 

localizado o Cine Livraria Cultura com duas salas de cinema, onde ambas 

integram o Circuito Cinearte de exibição, de Adhemar Oliveira e Leon Cakoff. 

Estrutura essa sendo considerada visionaria para o espaço. 

 
Fonte:livrariacultura.com.br 

 

No piso térreo da Livraria se localiza o acesso à loja, o espaço onde ocorrem 

exposições, além de um espaço onde servem café. 
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 Fonte:livrariacultura.com.br 

No mezanino estão situados as áreas para a leitura dos livros , além de 

prateleiras com os títulos e o setor da administração do local. 

 
 

Já no pavimento superior existe os espaços de exposições de CDs e livros, 

além do depósito e o teatro que também se considera uma dos principais 

ambientes da livraria. 
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Fonte:livrariacultura.com.br 

 

 

Esse é o corte longitudinal onde representa em perspectiva, o corpo de toda a 

edificação que a briga a livraria. 

 
Fonte:maps.google.com.br 

 

A livraria fica em um local privilegiado da cidade na Avenida Paulista , esquina 

com a rua Augusta e com fundos para a Alameda Santos e Rua Padre João 

Manuel. 
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Fonte:Culturanapaulista.blogspot.com /fiesp.com.br      
                     
                

Além desse importante espaço da cultura que existe na cidade de São Paulo, o 

Conjunto Nacional tem como vizinhos outros locais direcionados à cultura , o 

MASP-SP e o Fiesp Centro Cultural , que também são grandes elementos 

representativos da cultura na cidade. 

 

14. Estudo de Caso 3 – Centro Cultural Cidade Tiradentes 
 
 
 
O Centro Cultural Cidade Tiradentes localiza-se na rua Inácio Monteiro nº6900 

- Jardim São Paulo, no extremo leste de SP, local este também carente de 

cultura. O Centro Cultural tem aproximadamente 7,3 mil m² dividido entre 

edificação, áreas de convívio e área externa. 

 

A edificação é composta por quatro pavimentos, sendo esses:subsolo, térreo, 

primeiro pavimento e segundo pavimento. O pavimento térreo comporta a 

biblioteca, o centro de memoria e o cinema com 150 lugares. O primeiro andar 

o laboratório de literatura e línguas, salão de exposições m terraço e o tele 



28 
 

 

 

centro. No segundo andar esta a sala de artes visuais e jardim interno e no 

ultimo andar salas de formação técnica, laboratório multimídia e teatro com 200 

lugares. A área externa conta com anfiteatro, áreas de convivência, playground, 

quadra poliesportiva e pista de skate. 

 

Tendo em vista as características da edificação utilizaremos alguns itens como 

referencia para implantação no projeto da casa de cultura de Guaianazes: 

 
 
 
14.1. Pontos Positivos: 

 
 
 
Amplo espaço aberto: Espaços de uso comum dispõem de grandes 

metragens dando possibilidades variadas para o uso, itens como anfiteatro, 

espaço de apresentações, bancos e mesas são usuais nessa área. 

 

 

Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014                                                  Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 

 

Disposição das salas: As salas multiuso estão alocadas próximas dos pontos 

referente a suas apresentações. As salas de cenografia são alocadas próximas 

ao teatro, as salas voltadas a uso do ensino, são próximas ou com acesso 

facilitado a biblioteca. 
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Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014    Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 

 

 

Deck + jardim interno: O ambiente tem um “ar” sofisticado, trazendo mais 

uma opção para o convívio dos frequentadores. O mesmo utiliza um deck, 
proporcionando permeabilidade que mesmo não contando com área permeável 
para calculo, o mesmo atenua a temperatura do ambiente.  

 

  Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014   Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 

 

 

Acessibilidade: A edificação conta com rampas, que servem não somente a 

pessoas com mobilidade reduzidas como para circulação geral. Existe 

elevadores, nas áreas internas e externas, possibilitando acessos 

internos(dentro da edificação) e por meios externos(das imediações para 

dentro da edificação) . 
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Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014   Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Sala/espaços: As salas multiuso constam com ambiente espaçoso e adequado 

para as atividades, alguns itens como a sala de audiovisual consta com itens 

específicos para a atividade. Todas as salas são semelhantes e aparência, sem 

uma visível distinção entre elas. Planos de vidros fazem da sala uma “amostra” 

dos itens trabalhados na mesma. 

 

 
Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014   Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 
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Planos frontais da edificação com vidro: a fachada da edificação conta com 

um plano de vidro em grande parte da sua extensão, exibindo as atividades 

executadas. Tal plano de vidro proporciona a utilização da luz natural, sendo 

abundante a claridade no maior período de atividade do sistema. 

 

 

Salas de estudos: são espaços voltados aos cursos do tele centro, e cursos 

que necessitam de maior concentração e espaço mais silencioso. São 

equipadas com itens específicos para uso de cada segmento conforme a 

utilização. 

 
 Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014   Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 
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Escadas em metal: Sendo usada parte como item arquitetônico, em outro 

momento como estrutura. Os materiais em metal contrastam com os materiais 

em vidro, proporcionando utilidade com sofisticação. 

 

 
 Fotos: Fabricio dos Santos  – 27/07/2014 
 

 

 

 

15. Métodos Construtivos 

 

15.1. Concreto moldado in loco 
 

Trata-se do método convencional, ou seja, o mais popular utilizado em nosso 

país. A estrutura é composta por fundação, vigas, pilares, lajes, escadas e/ou 

rampas. Todas estas peças são concretadas in loco com a utilização de formas 

e escoramentos, e o fechamento pode ser feito em alvenaria de vedação, 

gesso acartonado, placa cimentícia, entre outros. 

  

 



33 
 

 

 

15.2. Alvenaria estrutural 
 

A alvenaria estrutural é executada com blocos de concreto ou cerâmica que 

possuem resistências para ser autoportante, ou seja, este tipo de alvenaria não 

necessita de vigas e pilares, pois ela própria resiste as cargas nela apoiada. 

 A velocidade da produção é alta pois não há a necessidade de fabricação de 

formas e não é utilizado o concreto convencional, somente um grout (concreto 

de baixa densidade feita com pedrisco) que é colocado dentro de alguns septos 

dos blocos. As resistências dos blocos e grout são definidas com o calculista 

específico, somente um calculista habilitado pode executar tal projeto. 

 Este tipo de alvenaria tem um bom desempenho térmico e acústico devido a 

espessura e densidade do material utilizado e da quantidade de vazios 

internos. 

 

 

15.3. Estrutura metálica 
 

Este método é executado com a utilização de pilares e vigas de aço; pode ser 

utilizado desde a fundação com estacas metálicas cravadas no solo. A 

superestrutura é montada com o auxílio de guindastes e as fixações podem ser 

soldadas ou parafusadas, é bom enfatizar que o projeto e a execução devem 

ser feitas por profissionais habilitados e competentes, pois as especificações 

construtivas são complexas e normatizadas. 

 Este tipo de estrutura é muito utilizada para execução de reforços estruturais 

devido a velocidade e limpeza de execução. O aço é um material 

industrializado o que reduz a quantidade de erros na execução da obra, 

diferente do concreto que deve ser aplicado com uma série de procedimentos a 

fim de evitar erros e consequentemente perda de resistência. 

 O fechamento pode ser feito com alvenaria convencional, gesso acartonado, 

entre outros; porém devemos ficar atentos com as junções entre o aço e os 

demais matérias devido as diferenças de coeficiente de dilatação, fissuras 

podem aparecer entre o aço e o outro material. Soluções para tratar ou 

minimizar tal problema é especificado pelo calculista deste tipo de estrutura. 

 



34 
 

 

 

 A manutenção é periódica, como em qualquer método construtivo. Uma 

verificação periódica deve ser feita a fim encontrar e sanar problemas gerados 

pela oxidação. 

 É um tipo de construção ecológica pois o aço é 100% reciclável e a montagem 

da estrutura é limpa, ou seja, gera menos desperdícios. 

 

15.4. Steel frame 
 

 

Este tipo de método construtivo faz uso de perfis em aço galvanizado que são 

entregues na obra prontos e montados conforme projeto específico. Seus 

fechamentos podem ser executados com gesso acartonado, placa cimentícia 

(bom para áreas úmidas) e/ou placas de compensado. 

 Internamente pode ser utilizado lã de vidro ou de rocha a fim de melhorar as 

propriedades acústicas e térmicas. 

 Os perfis de steel frame possuem aberturas para facilitas a passagem das 

instalações, desta forma a quantidade de entulho gerada é menor que na 

construção convencional e a velocidade na execução da obra é rápida, tais 

itens geram economia. Devido ao baixo peso da estrutura como um todo, sua 

fundação pode ser dimensionada de forma mais econômica. 

 

15.5.  Paredes de concreto moldada in loco 
 

 

A construção em escala industrial está atualmente sofrendo com a escassez de 

material e mão de obra. A solução adotada para transpor tal barreira é a 

utilização de métodos construtivos inteligentes, práticos e limpos. 

 A utilização de paredes de concreto moldada in loco está a cada dia sendo 

mais utilizadas pelas grandes construtoras para produção em alta escala. 

 Trata-se da construção com utilização de formas que são projetas 

especificamente para um determinado projeto, as formas são identificadas de 

forma que sua montagem seja rápida e ordenada. As instalações elétricas e 

hidráulicas são montadas antes do fechamento dos painéis de forma. 
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 Antes da concretagem é feita uma checagem de todos os itens como: 

instalações, armaduras, posicionamento das formas e itens de segurança. 

 Tal sistema pode ser utilizado em obras térreas ou com vários pavimentos e 

são muito eficientes para atender as necessidades emergenciais devido à alta 

velocidade de produção e relativo baixo custo. 

 

  

15.6. Paredes pré-fabricadas 
 

Este tipo de construção, que é utilizada normalmente em alta escala de 

produção, confecciona as paredes e lajes (que são autoportantes) em uma 

fábrica. Posteriormente tais paredes e lajes são transportadas para a obra e 

içadas por guindastes até o local da instalação. Gabaritos e escoras são 

posicionadas para alinhar e nivelar todas as “peças”, posteriormente é feita a 

consolidação com o grauteamento de formas que são colocadas nos encontros 

das paredes. Posteriormente são colocadas as lajes. 

 Este processo é racional pois as instalações são colocadas na fábrica, na obra 

são feitas somente as conexões entre as placas. A velocidade de produção é 

enorme e por isso os custos da obras são reduzidos. Porém para execução 

deste tipo de obra é necessário um conhecimento altíssimo; engenheiros 

projetistas e de produção devem se responsabilizar por todo o processo. 

 

15.7. Telhado em pet 

  

Para a cobertura da edificação decidiu-se a utilização de telhas fabricadas com 

o uso de PET por serem um material que tem uma vida útil longa  cerca de 400 

anos para se decompor, é um material muito encontrado jogado em vias 

públicas no meio ambiente e prejudica o ecossistema e utilizaremos em nosso 

projeto para diminuir esse efeito negativo ao meio ambiente e baratear o 

projeto. 
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15.8. Fachadas 

 

Visando um amplo design estético, as fachadas da edificação serão revestidas 

por panos de vidro de 1,03x1,15 – fixados através de parafusos, tornando a 

edificação um local onde jamais passe despercebido pelas pessoas que 

passem pelo local onde se situa o projeto. 

 

 

16. Projeto da edificação  

 

Construção de um (setor) Cultural ocupando parte do Parque Linear de 

Guaianases, recebendo aí por esse projeto, biblioteca, teatro, oficinas culturais, 

administração, áreas de atividades culturais tais como: inclusão social, 

informatica, palestras, simpósios e reuniões diversas. 

O presente projeto, foi dividio , a princípio em   setores, conforme estratégias, 

planejadas pelo método aplicado, conciliando sistemas  construtivos 

diversificados para cada setor. 

Os acessos aos ambientes propostos serão concebidos por rampas com 

declividade para portadores de necessidade especialis, em caixas com nichos 

de vidros estruturados tubulares para maior conforto dos usuários. 

O mesmo se dá com relação à iluminação Zenital, onde  aberturas nas placas 

de cobertura ecologica de duas águas , proporcionam ao longo da edificação. 

 

 

16.1. Ambientação do projeto 
 
 

Por, indiretamente, tratar-se de um ambiente distinto – Casa de Cultura – tem-

se por necessidade ambientes diferentes para cada atividade desenvolvida na 

edificação. Tais necessidades solicitam perfis diferenciados de avaliações e em 

alguns pontos perfis que trabalhem em conjunto adequando os ambientes de 

cada ambiente, sendo essa a exceção e não a via de regra. 
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16.2. Casa de cultura 

 

Trata-se de um ambiente ativo, dinâmico, que por sua característica,solicita 

espaços sociais maiores, com circulação mais livre devido a atividade do 

ambiente. 

 

Áreas de convívio social serão atribuídas conforme sua utilização, visando 

atender as necessidades de atividades com perfil especifico. 

 

Atividades de áudio e som solicitam ambientes com tratamento acústico, o 

mesmo é diferenciado do restante dos ambientes, sendo essa uma solicitação 

peculiar, tais ambientes serão destinados para aulas e apresentações musicais, 

atividades onde a interferência externa e de outras atividades possa atrapalhar 

e uso do espaço para atividades que utilize de som em geral para evitar 

incomodo a outras atividades. 

Áreas de convívio social como salas para ministrar aulas, palestras, workshops, 

atividades em grupo e todo e atividade que siga essa mesma característica. 

Devido ao tipo de atividade dada a necessidade desse ambiente é de conforto 

visual, claridade e disposição com incidência de luz, preferencialmente natural 

mas disposta a luz artificial e de ambiente arejado caso seja atividade física e 

espaço livre para as mesmas, sendo alocada ou não acomodações conforme a 

necessidade. 

 

 

16.3. Biblioteca 

 

A biblioteca tem por natureza a leveza de um ambiente calmo e relaxante, tal 

fato se da por duas situações: necessidade de estudo e via de relaxamento. 

Para tal, o ambiente tende a uma quantidade menor de espaços em relação a 

casa de cultura, porem com mais disponibilidade do ambiente para uso no 

quesito espaço, sendo melhor aproveitado. 

Área de convívio social será marcada pelo espaço amplo para acomodação 

dos frequentadores e seus itens de uso como mochilas, cadernos, itens de 

estudos, projetos,  notebooks, tablets, celulares entre outros. 
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A área de acomodação dos livros tem necessidade básica de ventilação 

adequada, sem muita incidência de luz solar, uma que a luz solar tende a 

danificar os livros por desgaste, porem os dois itens, alinhados, prolonga a vida 

útil do livro. 

 
16.4. Ambientes comuns 

 
Essas serão áreas em comum entre os dois ambientes, fazendo ligação entre 

eles e terão como uso ambientes de convívio social como espaços livres onde 

poderão ser feitas atividades conjuntas das duas áreas ou ambiente de 

acomodação dos usuários para fins diversos. 

 

17. Plano de necessidade do projeto  
 

 

O proposto projeto precisa ser dividido através de setores para que haja 

organização e uma boa localização dentro do corpo da edificação. Então foi 

feita a divisão de todos os ambientes em quatro setores , citados abaixo: 

 

17.1. Setor administrativo: ambientes de uso restrito a funcionários da casa 

de cultura, voltado a todo o funcionamento e estruturação do local. 

 

  Ambiente Qtde Dimensão 

S
e
to

r 
A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
o

 

Sala administração 1 24 m² 

Sala de reunião 1 21 m² 

Secretaria 1 23 m²  

Copa cozinha 1 23 m² 

Sala de descanso 1 14 m² 

Arquivo 1 10 m² 

Recepção: 1 28 m² 

Guarita: 1 20 m² 

Sala de Primeiro Socorros: 1 18.80 m² 

Banheiros: 2 24 m² 

Sala de Segurança 1 10 m² 

Total 215.80 m² 
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17.2. Setor Literário: Ambientes onde ocorrerão todos os eventos voltados a 

leitura. Esta área inclui também ambientes como fraldário e sanitários, 

uma vez que essas áreas serão de uso coletivo na área de leitura. 

 

  Ambiente Qtde Dimensão 

S
e

to
r 

L
it

e
rá

ri
o

 

Biblioteca: 1 370.00 m² 

Gibiteca:   1 89.00 m² 

Telecentro: 1 89.00 m² 

Sala de Estudos 2 25.60m² 

Videoteca 1 89.00 m² 

Banheiros Masc. E Fem. 2 120.00 m² 

Adm. Biblioteca 1 15 m² 

Catologação 1 11.40 m² 

Total 809.00m² 
 

 

 

 

17.3. Setor de uso dos funcionários: Os ambientes desse setor são de uso 

privado dos funcionários da edificação, são ambientes para descanso e 

alimentação reservados. Banheiros e Vestiários desse setor são de uso 

especifico dos funcionários. 

   Ambiente Qtde Dimensão 

S
e
to

r 
p

a
ra

 u
s

o
 d

e
 f

u
n

c
io

n
á
ri

o
s
 

Refeitório 1 11.50m² 

Almoxarifado 1 24.00m² 

Sala de descanso 1 12m² 

Depósito de lixo 1 6m² 

Copa cozinha 1 12.00m² 

Banheiros 2 24.00m² 

Lavanderia 1 11.00m² 

Vestiários 2 23.00m² 

Total 123.50m² 
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17.4. Setor de Teatro e Dança: Áreas relacionadas a ambientes de ensino e 

multiuso do sistema. Nesse setor itens como banheiros e camarins são 

englobados pois os mesmos são de uso dos frequentadores dessa 

modalidade. O deposito aqui citado, refere-se a materiais de aula e 

ensino da oficinas. 

 

S
e

to
r 

T
e

a
tr

o
 e

 D
a

n
ç
a
 

Ambiente Qtde Dimensão 

Teatro 1 309.00m² 

Lanchonete 1 75.00m² 

Camarins  2 53.20m² 

Banheiros 2 24.63m² 

Salas de Oficinas 8 383.00m² 

Sala Multiuso 1 185.00m² 

Coxia 1 63.00m² 

Banheiros 2 120.00m² 

Sala de som e imagem 1 30.60m² 

Depósito 1 37.00m² 

Total 1160.00m² 
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18. Projeto 
 

 

Pavimento térreo 
 

 

 
 

 

     2º Pavimento 
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3º Pavimento 
 

 
 

 

 

18.1. Setores 
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Este setor conta com ambientes relacionados ao uso do anfi-teatro , tais como 

banheiros públicos destinados aos frequentadores do andar térreo,alem dos  

camarins com BWC’s masculinos e femininos, coxia+hall de acesso ao palco 

do anfiteatro.  

 

 
 

Demonstração do anfiteatro , com salas de controle operacional ,almoxarifado , 

sala de primeiros socorros , alem da biblioteca . 
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Já acima é setor literário que conta com a biblioteca , algumas salas de estudo, 

além das salas de catalogação e administração da biblioteca. 

 

 
 
Na figura acima , mostra uma sala multi-uso, que conta com camarins com 

BWC’s , além das salas de controle operacional da edificação e a caixa de 

elevador. 
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Setor de música e canto, além da sala de instrumentos musicais. 

 

 

Segundo pavimento da biblioteca juntamente com um telecentro. Que conta 

com ambientes como cozinha , uma lanchonete (coffee), para uso dos 

visitantes no local. 
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Setor administrativo da casa de cultura com WC’s para uso dos funcionários . 

 

Setor das salas de oficinas artesanais e de dança. 
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Setor para uso dos funcionários da Casa de Cultura, tais como: área de 

circulação , copa-cozinha , sala de descanso , depósito ,etc. 

 

18.2. Cortes 
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19. Memoriais descritivos de revestimentos e acabamento da 
obra. 

 

 

20.   Gesso liso – Memorial de uso e operação 
 

É um revestimento aplicado com uma fina camada de gesso seguindo a 

alvenaria, sem corrigir o prumo e esquadro. A planicidade desse tipo de 

aplicação será em função da regularidade do substrato (paredes e tetos), não 

havendo referencial. Para aplicação dessa técnica são necessárias algumas 

ferramentas como: réguas de alumínio, desempenadeira de PVC e de aço. 

 

É utilizado para acabamento em paredes ou tetos a aplicação da pasta de 

gesso segue o mesmo processo: Inicia-se pelo teto e desce pelas paredes. A 

execução da metade superior da parede deve ser feita com auxílio de 

andaimes. Depois dessa etapa concluída os andaimes devem ser retirados 

para conclusão do processo de aplicação no nível inferior. Deve ser feita a 

molhagem prévia da base antes de começar os serviços.  

 

20.1. Característica do gesso liso 

 

- Tempo de pega inicial 10 minutos; 

 - Tempo de pega final 45 minutos; 

- Resistência à compressão 8,4 Mpa; 

- Espessura do revestimento de 4 a 15 mm; 

 - Consumo de material: 10 a 15 Kg/m²/cm de revestimento; 

- Produtividade - média para o gesso liso sarrafeado: 30m²/dia/gesseiro. 
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20.2. Condições mínimas para aplicação do revestimento em gesso liso. 
 

- Instalações elétricas e hidráulicas devem estar concluídas; 

 

- É recomentado que o substrato (bloco cerâmico ou revestimento a base de 

cimento) esteja concluído há no mínimo 30 dias. Após esse período os prumos 

e eventuais presenças de vazios devem ser observados para se necessário 

proceder a regularização da superfície para não intervir no processo de 

aplicação; 

 

- Encontro entre paredes e paredes/tetos nivelados, aprumados e no esquadro; 

 

- Fixação de contramarcos e suas requadrações concluídas em perfeito prumo 

e nível.  

 

20.3. Cuidados no processo de execução : Mão de  obra x material 
   

- Mão de obra é qualificada o suficiente para a aplicação; 

 

- Verificar a espessura das camadas,pois camadas de gesso com espessura 

maior de 10 mm em camada única,pode acarretar no desplacamento do 

revestimento; 

 

- Problemas com estocagem: Os sacos de gesso para revestimento são 

vendidos em sacos de 20 ou 40 Kg ou então em “Big Bags” (em obras de 

grande porte) e devem ser armazenados em ambientes isentos de umidade, 

afastados da parede, sobre paletes de madeira e não ultrapassar 

empilhamento de 15 sacos.  
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20.4. Técnicas mínimas para a aplicação do gesso liso 
 

A aplicação do gesso liso diretamente sobre a base (alvenaria ou chapisco) 

proporciona grande regularidade superficial, já quando aplicado sobre o 

emboço (base irregular) perde todas as vantagens de produtividade e custo.  

 

De acordo com a técnica de aplicação o revestimento em gesso liso pode 

apresentar superfícies mais ou menos regulares bem como maior e menor 

produtividade como já apresentado. 

 

20.5. Processo de preparação e aplicação do gesso 
 

Para fazer o revestimento com gesso  serão de água, pó de gesso, caixote, 

desempenadeira de PVC de chapa de 3 mm, desempenadeira de aço própria 

para gesso, lixa para ferro 120, colher de pedreiro, réguas de alumínio para 

sarrafeamento, requadrações e espátulas de aço. 

As mestras - faixas verticais e contínuas de argamassa - servirão de apoio para 

aprumar o revestimento.Devem ser feitas um dia antes para estarem 

totalmente secas quando o serviço de revestimento for iniciado. Para fazê-las, 

basta fixar as taliscas, preencher o espaço vertical com argamassa e sarrafear 

com régua de alumínio .  

1 - Coloque água na caixa de massa numa quantidade que corresponda à 

metade do volume total da mistura.Por exemplo: se foi colocado 10 litros de 

água, após a adição do gesso irá obter 20 litros de massa pronta.   

2 - Distribua o pó sobre a água até saturar, ou seja, até que se forme uma 

camada fina e seca sobre a água. Para que o pó caia de maneira lenta e 

uniforme sobre a água, use as mãos como se fosse uma peneira.(o primeiro 

passo para uma boa aplicação é fazer com que o pó não caia na água em 

montes e pelotas). 

3 - Lixe as bordas da desempenadeira de aço para eliminar ferrugem.  

4 - Coloque a massa sobre a cantoneira e espere endurecer um pouco, para 

que a mistura não escorra quando a cantoneira for movimentada. 

5 - Com a desempenadeira de PVC aplique uniformemente a massa ate atingir 

um certo tempo de cura. 
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6 - Após a superfície apresentar uma certa rigidez ,deve-se passa a régua de 

alumínio para fazer a retirada de excessos e nivelar a superfície. 

7 - Com desempenadeira de aço, preencha o vão formado entre a cantoneira e 

a mestra. Nos espaços menores. 

8 - A massa endurecida que sobrou na caçamba deverá ser raspada para ser 

aproveitada no acabamento final da parede.  

9 - Para deixar a massa fluida,adicione água com a ponta dos dedos e misture 

na própria desempenadeira.  

10 - Para o processo de queima ou alisamento final da parede, deverá ser 

utilizada somente a nata do gesso que escorre pela desempenadeira.Fazer a 

aplicaçao da nata em movimentos cruzados.   

* O tempo de aplicação do gesso na parede não deverá ultrapassar o tempo de 

endurecimento , ou seja, 20 minutos. 

 

20.6. Equipamentos de Proteção Individual ( EPI’s)Necessários e/ou 
Utilizados 

 

 Sapato de segurança 

 Luva de látex 

 Óculos de segurança 

 Cinto de segurança com trava-quedas(para trabalhos em altura) 

 Capacete 

 Máscara facial para pó 
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Memorial descritivo de ambientes que serão aplicados GESSO LISO 
Setor Ambiente  Revestimento em Gesso 

      

Oficinas 

Sala de dança 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de pintura 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de musica 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de artes 

cênicas 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de 
artesanatos 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala da 

consciência 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Sala de 
instrumentos 

musicais 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

  

Sala 
administração 

geral 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Secretaria/ 

auxiliar 
administração 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Arquivo 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Sala descanso 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 



54 
 

 

 

Recepção/ 
circulação   

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Sala de 
reuniões  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Publico 
biblioteca 

Biblioteca 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Adm. Biblioteca  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Catalogação  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Salas de 

estudos em 
grupo 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Circulação  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Publico 

auditório 

Auditório  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Palco  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Camarim 

masculino  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Camarim 
feminino 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Doca 
cenografia  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 
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Coxia  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Hal de acesso 
coxia/palco 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Fraldario 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Publico geral 

Sala de 

exposições  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Hall átrio térreo 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Brinquedoteca 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala multi-uso  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

  Camarim sala 

multi-uso fem. 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Camarim sala 
multi-uso masc. 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Deposito sala 

multi-uso 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Área técnica 
e 

manutenção 

de serviços 

Centro de 
medição  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Almoxarifado 
sala técnica 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 



56 
 

 

 

Guarita 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Refeitório 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Copa cozinha 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de 

descanso 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Deposito de 
matérias de 

limpeza 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala segurança 

e controle  

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Casa de 
maquina 
elevador 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 

Sala de 

primeiros socos 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 
desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 

nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 

fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 
tinta. 

Estacionamento 

argamassa em gesso aplicado as paredes processo de sarrafeamento com 

desempenadeira de PVC,utiilização de régua de alumínio para retirada de excessos e 
nivelamento da superfície,e acabamento feito com desempenadeira de aço sem dentes 
fazendo com que a espessura final seja de 5mm para aderencia adequada a demãos de 

tinta. 
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21. Forros : Gesso Acartonado e Mineral 
 

FORRO DE GESSO (INTERNO E EXTERNO) 

 

 

 

21.1. Descrição do Sistema 
 

FORROS DE GESSO 

 

 Acabamento utilizado como elemento decorativo ou para ocultar tubulações, 

peças estruturais etc. Permite alocar os pontos de luz dos ambientes e atender 

aos mais variados projetos de iluminação. 

 

21.2. Cuidados de Uso 
 

Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos e 

buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos que possam causar 

danos ou prejuízo ao desempenho do sistema 

No caso de forros de gesso, não fixar suportes para pendurar vasos, 

televisores ou qualquer outro objeto, pois não estão dimensionados para 

suportar peso. Para fixação de luminárias, verificar recomendações e restrições 

quanto a peso. 

Evitar o choque causado por batida de portas 

Não lavar as paredes e tetos 

Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados, que atendam os 

requisitos definidos pela construtora/incorporadora. 

Nunca molhar o forro de gesso, pois o contato com a água faz com que o 

gesso se decomponha. 

Evitar impacto no forro de gesso que possa danificá-lo. 

Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor ou 

mofo. 
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21.3. Manutenção preventiva 
 

Este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico, 

que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da ABNT NBR 5674 e 

normas específicas do sistema, quando houver. 

Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de características 

comprovadamente equivalente. 

 

21.4. Perda de Garantia 
 

Todas as condições descritas no item 2.2. deste Manual, acrescidas de: 

Impacto em desacordo com a ABNT NBR 15575 que ocasione danos no 

revestimento. 

Se mantiver ambiente sem ventilação, conforme cuidados de uso, o que poderá 

ocasionar, entre outros problemas, o surgimento de fungo ou bolor. 

Danos causados por furos ou aberturas de vãos intencionais para instalação 

em geral. 

 

21.5. Situações não cobertas pela garantia 
 

Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

Periodicidade Atividade Responsável. 

 

A cada 1 ano 

 

Repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas Empresa capacitada/ 

empresa especializada Verificar a calafetação e fixação de rufos, para-raios, 

antenas, esquadrias, elementos decorativos etc. Empresa capacitada/ empresa 

especializada. 
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A cada 2 anos 

 

Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las evitando o 

envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras 

Empresa capacitada/ empresa especializada A cada 3 anos Repintar paredes e 

tetos das área 

 

 

21.6. Forro Mineral 
 

Restrições de uso 

Os forros de fibra mineral são revestimentos de acabamento prontos para a 

instalação. Eles dispensam tratamentos de juntas e pinturas. 

 

Os forros de fibra mineral não podem ser utilizados: 
 

 em áreas externas 

 em áreas internas abertas, por exemplo, sem janelas 

 abaixo de coberturas que não tenham proteção térmica apropriada (por 

exemplo, abaixo de telha metálica, de barro, de fibrocimento ou de 

cimento-amianto) 

 em áreas com umidade relativa do ar superior ao limite do produto (por 

exemplo, RH 90%) 

 

21.7. Transporte e manuseio 
 

Os forros de fibra mineral são frágeis e devem ser manuseados e 

transportados com muito cuidado: 

 nunca apoiar as caixas pelos cantos 

 sempre transportar e “deitar” as caixas na horizontal 

 só amarrar as caixas com cantoneiras de proteção adequadas 

 nunca jogar as caixas 

 nunca pisar nas caixas ou colocar cargas sobre elas. 
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21.8. Armazenagem 

 

As placas devem ser estocadas: 

 em um ambiente seco, livre de poeira e de vibrações 

 preferencialmente num ambiente com temperatura inferior a 32ºC 

 obrigatoriamente num ambiente com umidade relativa do ar inferior a 

90% (salvo exceções*) 

 sempre com as caixas na horizontal e sobre pallets planos e regulares 

 

 

 

Os pallets devem ser mantidos sob estas condições: 

 pallets de 1250x1250mm: 44 caixas de 625x625x15mm ou 30 caixas de 

1250x625x15mm por pallet 

 empilhar no máximo 3 pallets, um sobre o outro 

 

Recomenda-se que antes, durante e após a montagem dos forros de fibra 

mineral, o produto seja mantido em local que respeite a umidade relativa do ar 

(RH) própria de cada produto, observando que: 

 os caixilhos e vidros estejam instalados 

 os ambientes estejam limpos e secos antes da instalação do forro 

 os sistemas de ar condicionado estejam em operação 

 

Goteiras, vazamentos, vibrações mecânicas, produtos químicos e vapores 

podem danificar o material. 

21.9. Limpeza e manutenção; 
 

A manutenção mais comum é a limpeza para remoção da poeira que se 

deposita na superfície dos painéis. Normalmente isso ocorre em ambientes 

expostos a muita poluição, como por exemplo, salas voltadas para avenidas de 
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tráfego intenso e que permanecem com janelas abertas por longos períodos. 

Os painéis de forro adjacentes aos difusores de ar condicionado também 

podem sofrer maior acúmulo de pó, sinal claro de que os dutos estão 

precisando de higienização. 

 

Nunca esfregue pano úmido sobre o painel empoeirado, pois ele pode manchar 

definitivamente. O primeiro passo da limpeza é remover o pó depositado na 

superfície do forro. Recomendamos o uso de espanador seco e limpo. Se a 

poeira persistir, utilize um aspirador de pó comum com o acessório “escova”. 

Somente use o aspirador depois de espanar o forro e certifique-se que a 

escova esteja realmente limpa e seca. 

Após a remoção da poeira, o forro pode apresentar pequenas marcas e 

manchas. Elas são facilmente removidas com o auxílio de uma borracha 

branca. Se ainda assim a sujeira persistir, utilize um pano levemente 

umedecido (se desejar pode-se diluir detergente neutro incolor). Esfregue o 

pano úmido com suavidade e em sentido único. A seguir, passe um pano limpo 

e seco para remover resíduos úmidos. Nunca encharque o painel do forro, pois 

ele pode se danificar e amarelar. 

21.10. Pintura 

 

De acordo o fabricante recomenda a não pintura dos painéis de fibra mineral 

por diversas razões: 

 Os poros e microperfurações da superfície dos painéis serão 

preenchidos com a tinta, o que irá comprometer o desempenho acústico 

e a estética do produto; 

 Pode haver diferença de coloração entre os painéis pintados e os não 

pintados, comprometendo a estética do ambiente; 

 O excesso de tinta pode umedecer os painéis e danificá-los 

definitivamente. Os painéis encharcados de tinta podem “embarrigar”; 
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 Dependendo do tipo de tinta utilizada, os painéis podem perder a 

classificação de resistência ao fogo “Classe A” (NBR 9442); 

 Outras características técnicas podem ser comprometidas, tais como 

refletância luminosa, absorção acústica, resistência a fungos e bolores, 

etc. 

 A pintura dos forros de fibra mineral cancela a garantia do fabricante. 

 

Se, apesar do exposto acima, o cliente ainda desejar pintar o forro de fibra 

mineral, sugerimos que seja utilizada tinta tipo látex acrílico (sem formaldeídos) 

diluída em água. 

A pintura a revólver pode resultar em um acabamento superior ao da pintura a 

rolo (nunca use pincel). Resultados melhores e com menos riscos são 

observados quando se removem os painéis do forro para que a pintura seja 

feita sobre bancada horizontal. 

Antes de iniciar a pintura, os painéis devem ser limpos em acordo com os 

procedimentos de limpeza explicados acima. Evite a aplicação de mais de uma 

camada de tinta (somente uma demão de tinta). 

 

Manual Descritivo de Forros na Edificação 

S
e
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Ambiente 
Local de 

Aplicação 
Aplicação 

Sala de dança Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de pintura Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de musica Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de artes 
cênicas 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de 
artesanatos 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 
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Sala da 
consciência 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de 
instrumentos 
musicais 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC fem. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC masc. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

S
e
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Sala 
administração 
geral 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Secretaria/auxiliar 
administração 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Arquivo Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

WC masculino Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

WC feminino Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Copa cozinha Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Sala descanso Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Sala de reuniões Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

  Auditório Forro no teto 
Forro Mineral Owa.- linha Premium , Branco 62,5 x 1,25 ,espessura 

de 15mm , fixada através de parafusos em perfil Travessa T de aço 
Galvanizado. 
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Biblioteca Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Adm. Biblioteca Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Catalogação Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC masculino Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC feminino Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 
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Salas de estudos 
em grupo 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 
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WC camarim 
masc. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC camarim fem. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Doca cenografia Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC doca fem. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC doca mas. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Coxia Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC público masc. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC público masc. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

S
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Sala de 
exposições 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Brinquedoteca Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Sala multi uso Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Camarim sala 
multi uso fem. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

Camarim sala 
multi uso masc. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

WC masc. Sala 
multi uso. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 

WC fem. Sala 
multi uso. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado Brasgips - Linha Standard ,Cor - Branca. 
1,20x1,80 , espessura de 12,5mm ,fixada através de parafusos em perfis de 
aço galvanizado. 



65 
 

 

 

A
re

a
 t

é
c

n
ic

a
 e

 m
a

n
u

te
n

ç
ã

o
 d

e
 

s
e

rv
iç

o
s
 

Centro de 
medição 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Almoxarifado sala 
técnica 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Guarita Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Refeitório Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 

Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Copa cozinha Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de descanso Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC funcionários 
operacional masc. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

WC funcionários 
operacional fem. 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Deposito de 
matérias de 
limpeza 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Vestiário fem. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Vestiário masc. Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala segurança e 
controle 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 

,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 

Sala de primeiros 
socorros 

Forro no teto 
Placa de Gesso Acartonado - Linha Sistema Drywall Placo,Cor - 
Branca, mescla e carvalho. 1,20x1,80 , espessura de 12,5mm 
,fixada através de parafusos em perfis de aço galvanizado. 
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22. Instalação de pisos de madeiras  

 

Material higroscópico, a madeira é extremamente sensível à ação da umidade. 

Por isso, quando o assunto são pisos de madeira maciça, apenas dispor de 

matéria-prima adequadamente seca, com densidade e dureza apropriadas, não 

basta para garantir durabilidade e evitar deformações das peças. Para estender 

a vida útil desse tipo de piso, que pode ultrapassar os 50 anos, são 

necessários cuidados com relação à instalação e manutenção. Sobretudo, com 

a execução do contrapiso, que deve estar completamente seco e curado para 

receber a madeira.  

Para ser empregada no piso, a madeira deve possuir propriedades físicas e 

mecânicas que garantam resistência ao desgaste. “Madeiras com densidade 

superior a 700 kg/m3, como a peroba, por exemplo, são indicadas para piso”. 

 Outras, como o pínus, que tem densidade entre 400 e 500 kg/m3, são 

consideradas moles, sendo inadequadas para essa finalidade.  há uma 

correlação entre densidade e dureza. Em geral, quanto maior a densidade da 

madeira, maior a dureza. No Brasil, as espécies mais utilizadas são jatobá, ipê 

e cumaru. 

 

Seca em estufas ou por exposição ao ar, a madeira deverá ter teores de 

umidade entre 6% e 12% para evitar deformações e alterações dimensionais 

das peças que podem comprometer a funcionalidade do piso. Quando muito 

úmida (valores acima de 12%), a madeira poderá retrair devido à baixa 

umidade relativa do ar. O emprego de material muito seco (valores abaixo de 

6%), por sua vez, poderá acarretar a expansão e empenamento das peças 

durante chuvas ou aumento da umidade relativa do ar.  

"A secagem artificial da madeira em secadores, método usado por muitas 

indústrias, elimina organismos nocivos e reduz a possibilidade de ataques, 

principalmente de fungos", diz Ariel de Andrade, engenheiro civil da ANPM 

(Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira). Segundo o 

engenheiro, as madeiras usadas para pisos, em geral, apresentam baixa 

permeabilidade, o que impede a eficácia de tratamento preservativo contra 

fungos e insetos em camadas mais profundas.  
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Ao contrário das madeiras escuras que, por serem mais duráveis, dispensam 

tratamento, as claras necessitam de maiores cuidados com relação à 

proliferação de fungos, que causam manchas e o apodrecimento do material.  

Nesse caso, pode ser necessário realizar tratamento do solo, antes da obra, e 

tratamentos periódicos contra ataques de cupins após a construção. Além de 

diminuir a troca de umidade da madeira com o ambiente, produtos de 

acabamento como pintura ou verniz protegem o piso de organismos nocivos, 

desgaste mecânico e derramamento de líquidos. Alguns pisos já saem das 

indústrias envernizados com produtos de alta resistência e não necessitam de 

tratamento posterior. Pisos sem acabamento devem ser submetidos a um 

lixamento e aplicação de verniz. 

De acordo com o tipo, pisos de madeira maciça podem ser instalados 

diretamente no contrapiso e em ganzepes. Além de totalmente nivelado, o 

contrapiso deve estar livre de umidade para a colocação das peças. A madeira 

só poderá ser instalada após secagem e cura total do contrapiso, que deve 

possuir umidade real abaixo de 20%. O contrapiso deve ser executado com 

argamassa de areia e cimento traço 3:1. 

Para evitar deformações e alterações dimensionais, a madeira para pisos deve 

ter teores de umidade entre 6% e 12%. 

 

22.1. Parquetes e tacos 
 

Pequenas placas de madeira maciça com tamanhos variáveis (em geral, com 7 

x 20 x 2 cm), os tacos, diferente do assoalho, cuja fixação pode ocorrer por 

meio de barrotes e parafusos, são sempre colados no contrapiso a resistência 

da colagem, feita normalmente com cola à base de PVA, depende, 

invariavelmente, do bom nivelamento do contrapiso. "Pisos de madeira maciça 

executados no pavimento térreo, principalmente os colados, requerem a 

execução de um dreno de areia sob o contrapiso que quebre a capilaridade da 

água".  

A colagem das peças deve ser feita de maneira uniforme para que o piso 

resista melhor ao descolamento, patologia muito comum em pisos de tacos. 

Apesar de pouco comum, os tacos podem ser encaixados entre si. Já o 

parquete, tipo de piso composto por placas (normalmente de 50 x 50 cm) de 
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tacos rejuntados na forma de mosaicos, nunca são encaixados. O projeto de 

pisos de madeira, independente de ser taco ou assoalho, envolve aspectos 

como impermeabilização, o correto posicionamento das peças, tipo de fixação 

adotado, detalhes do rodapé e altura das portas e soleiras das áreas 

molháveis. O projeto também deve prever juntas de dilatação de 15 mm junto 

às paredes. 

Cuidados com a cola e o contrapiso são fundamentais para evitar a migração 

de umidade para as peças de madeira, que podem dilatar, empenar ou 

descolar. Aplicada em excesso, a cola pode transmitir água para a madeira. Já 

o contrapiso deverá estar completamente seco, curado e nivelado para 

execução do piso. Se o contrapiso estiver abaixo do nível do terreno deverá ser 

impermeabilizado segundo as normas da ABNT.  

22.2. Assoalhos 
 

Composto por réguas de madeira maciça ou tábuas corridas com encaixes 

macho-e-fêmea, o assoalho poderá ser colado diretamente no contrapiso ou 

fixado por meio de barrotes e parafusos. Com espaçamento máximo de 50 cm, 

os barrotes devem ser fixados com argamassa perpendicularmente na direção 

em que serão instaladas as réguas de madeira. 

 As tábuas são pregadas nos barrotes (pregos introduzidos no encaixe macho 

da régua) ou são fixadas com parafusos ou cavilhas. 

As linhas de ganzepes (ou barrotes) devem ser chumbadas no contrapiso, 

mantendo uma distância de 30 a 40 cm entre si. Quanto menor a distância 

entre as linhas, maior será a sustentação do piso. Deixa-se um espaço de 1 cm 

abaixo do topo do ganzepe, onde será fixado o assoalho, preenchendo-se esse 

vão com argamassa para evitar ruídos provocados pela circulação no piso.  

O assoalho também poderá ser instalado diretamente no piso cimentado. 

Nesse caso, devem ser utilizados parafusos e buchas no 8, cola e cavilha. 

Andrade explica que para tábuas com largura igual ou superior a 20 cm é 

recomendável a utilização de dois parafusos (3/16" x 30 ou 35 mm), que 

deverão ser aplicados na face superior da tábua, de encontro ao ganzepe.  
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22.3. Dicas de instalação 
 

Antes de iniciar a colocação dos tacos ou assoalhos, o local deverá ter 

caixilhos e vidros já instalados. 

Após a instalação dos tacos ou assoalhos, coloque papel nos vidros para evitar 

a incidência direta dos raios solares. 

Concluída a instalação das peças, deixe sempre uma janela aberta para que a 

ventilação ajude na estabilização da madeira e na secagem da cola (no caso 

de tacos) 

O contrapiso deve ser impermeabilizado para que a umidade não passe para a 

superfície do taco ou assoalho 

Sobrepondo-se ao contrapiso deve-se preparar uma área para a instalação dos 

tacos ou assoalhos com argamassa forte na proporção de 3:1 de areia média 

peneirada e cimento. A mistura deve ser nivelada e desempenada com 

desempenadeira de aço. Essa argamassa deve estar bem úmida, diferente da 

massa farofa usada para instalar pisos de pedra 

Se o piso apresentar pequenos desníveis, é necessário fazer uma 

regularização com uma mistura de cimento, areia e cola branca. 

 

22.4. Tacos 
 

A argamassa não poderá ser preparada com nenhum impermeabilizante, já que 

a cola pode reagir com o impermeabilizante e não fixar o taco 

A base não poderá apresentar ondulações ou depressões. Isso dificultará a 

fixação do taco e deixará o serviço imperfeito 

Para que a cola tenha boa aderência, a base deverá estar seca. Para saber se 

a base está seca, cubra-a com um plástico de aproximadamente 1 m2, 

deixando-o de 8 a 12 horas. Ao retirar o plástico, se não houver vapor d'água 

ou manchas de umidade, a base está seca 

Para iniciar a instalação dos tacos, prepara-se uma mistura de 40% de cola e 

60% de água. Espalhe a mistura por todo o piso onde será instalado o taco. 

Isso servirá para remover impurezas da base, deixando-a apta para instalação 

dos tacos. Os tacos poderão ser instalados após 24 horas, tempo de secagem 

da mistura 
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Inicie a instalação do taco espalhando uma camada de 3 a 4 mm de cola 

branca na base. Comece a colocar os tacos de acordo com o desenho do 

projeto 

O consumo médio de cola para a fixação do taco é de aproximadamente 1.800 

g/m2 

 

22.5. Equipamento necessário para instalação  
 

 Maquina de corte manual tipo serra circular ou fixa portátil 

 Furadeira de empaqueto e sem empaqueto 

 Martelo 

 Broxa 

 Espátula plástica dentada 

 Vassoura 

 Lixadeira 

 Trena ou metro 

 Medidor de umidade 

 Lápis 

 

22.6. Equipamento de proteção individua e coletivas 
 

 Capacete  

 Luva 

 Botas  

 Uniforme 

 Mascara 

 Óculos 
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Manual Descritivo de Madeira na Edificação 

S
e

to
r 
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Ambiente 
Local de 

Aplicação 
Descrição 

WC fem. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

WC masc. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

S
e

to
r 

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ã
o

 

Sala 
administração 
geral 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico :Ocotea porosa 

Secretaria/auxiliar 
administração 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico :Ocotea porosa 

Arquivo Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico :Ocotea porosa 

WC masculino Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

WC feminino Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 

Nome científico Swietenia macrophylla 

Copa cozinha Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Sala descanso Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Sala de reuniões Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

  

Adm. Biblioteca Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Catalogação Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

WC masculino Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 
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WC feminino Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

P
u
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WC camarim 
masc. 

Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 

Nome científico Swietenia macrophylla 

WC camarim fem. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

Doca cenografia Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico :Ocotea porosa 

WC doca fem. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

WC doca mas. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

Coxia Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico :Ocotea porosa 

Hall de acesso Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico :Ocotea porosa 

WC público masc. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 

Nome científico Swietenia macrophylla 

WC público masc. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

Átrio central  
Deck 
permeável 

Deck _ Fornecedor Segato . Linha Castanheira , dimensões 

de 220x10x5 , peso 1,15 kg , peça m²4,54 . Nome científico: 
Bertholletia excelsa 

S
e

to
r 

T
e

a
tr

o
 e

 D
a

n
ç

a
 

Sala de 
exposições 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico :Ocotea porosa 

Sala multi uso Portas 
Porta - Fornecedor Madel Frisada. Linha padrão Imbuia , com 

dimensões 210x 0,80  peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico :Ocotea porosa 

Camarim sala 
multi uso fem. 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Camarim sala 
multi uso masc. 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 
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WC masc. Sala 
multi uso. 

Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

WC fem. Sala 
multi uso. 

Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 

Nome científico Swietenia macrophylla 
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Centro de 
medição 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Almoxarifado sala 
técnica 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Guarita Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Refeitório Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Copa cozinha Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

WC funcionários 
operacional masc. 

Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

WC funcionários 
operacional fem. 

Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 

Nome científico Swietenia macrophylla 

Deposito de 
matérias de 
limpeza 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Vestiário fem. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

Vestiário masc. Portas 
Porta - Fornecedor Aeroportas lisa. Linha mogno , com 

dimensões 210x 0,70 , peso 17kg ,largura do batente 3,5cm . 
Nome científico Swietenia macrophylla 

Sala segurança e 
controle 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 
Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 

Sala de primeiros 
socorros 

Portas 
Porta - Fornecedor Madel . Linha Sólida decorativa , com 

dimensões 210x 0,80, peso 22kg ,largura do batente 4cm . 

Nome científico Cedrelinga Catanaeformis 
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23. Pinturas 
 

 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas. 

 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 

inteiramente. 

 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de 

superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas 

destinadas. 

 

 

 

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em 

condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o 

tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias. 

 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de 

aplicar a demão seguinte. 

 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor 

adequado. 

 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras 

de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, 

vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de 

pintura ou concreto aparente. 
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Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, 

espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de 

pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. 

 

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão 

ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. 

 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 

2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada 

tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, 

convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de marca e de linha especificados em projeto. 

Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades especificadas 

em projeto. 

As cores e tonalidade devem obrigatoriamente ser as originais de fabrica. e as 

embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. 

 

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver 

recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas 

de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto 

necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa 

uniformização de tons e texturas. 

 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade 

quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). 

 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos 

fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às 

especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes. 
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A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações 

aparentes, etc. será executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado 

para cada material. 

 

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, 

tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 

 

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco. 

 

Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e 

água, bem como mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e 

deixar secar. 

 

Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner e aguarrás da marca 

coral, ou os solventes específicos recomendados pelos fabricantes das tintas. 

 

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento. 

 

Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a 

pintura antiga, e efetuada nova pintura. 

 

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a 

superfície inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até 

uniformizar a textura. No caso de haver sujeiras, rebarbas de soldas, excesso 

de massa, as mesmas deverão ser removidas e efetuado o tratamento 

adequado para que a superfície final seja lisa. 

 

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o 

brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar 

uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova. 

 

Deverão ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas 

de solda, de galvanização, etc. 
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Tinta látex PVA , com massa corrida. 
 

Locais: tetos e demais locais indicados no projeto 

Cores :branco neve fosco. 

 

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da 

aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária deverá ser feita com 

água pura. 

 

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente 

homogênea. 

 

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior. 

 

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o 

caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes. 

 

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA 

Coral, para superfícies internas, e massa acrílica para superfícies externas. 

 

Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 02 demãos de selador 

acrílico Metalatéx, Coralplus ou Suvinil observando-se o intervalo de secagem 

mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

 

Aplicar massa corrida PVA Coral, em camadas finas, em duas ou três demãos 

conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser 

lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada 

seguinte. 

 

Aplicar uma demão de selador PVA incolor Coral, bem diluído, aguardar a 

secagem e efetuar a pintura final de acabamento com tinta PVA Coralatéx, nas 

cores indicadas acima em duas ou três demãos até atingir o acabamento 

perfeito. 
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Tinta látex acrílico 

 

Mesmos procedimentos da tinta pva. 

 

Pintura com esmalte sintético sobre superfícies metálicas. 
 

Cores: especificadas no projeto. 

 

Marcas adotadas: Coralit. 

Durante a execução dos serviços, as peças metálicas que estiverem em mau 

estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverão ser 

eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente 

e, ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia. 

 

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarrás 

ou Thinner. 

 

Imediatamente após a secagem aplicar uma demão de Fundo Universal Coral 

Dulux para peças metálicas de ferro ou aço. 

 

Depois da colocação das esquadrias e similares metálicos, deve se fazer uma 

revisão da pintura antiferruginosa e consertar os lugares em que a pintura 

estiver danificada. 

 

Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e 

aplicar apenas sobre a solda, ou seja nos locais em que a galvanização foi 

danificada, Fundo Universal Coral Dulux. 

 

Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para 

eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e 

após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar com 

nova aplicação de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado. 
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Não deixando passar mais do que uma semana depois da pintura 

antiferruginosa (para não prejudicar a aderência), aplica-se duas ou mais 

demãos de tinta de acabamento, já na cor definitiva, inclusive nas massas, até 

atingir a cobertura necessária à um bom acabamento. 

 

23.1. Massa Raspada - Descrição do sistema 

 

É um revestimento acrílico hidro-repelente, contém grãos selecionados de 

quartzo, produto de alta resistência a intempéries e chuva, devido a qualidade 

dos aditivos hidrorrepelentes usados em nossa formulação, agentes 

bactericidas, algicidas e fungicidas, permite uma durabilidade maior, 

principalmente em cidades litorâneas onde as condições climáticas locais são 

de muito calor e umidade e elimina fissuras e remendos das paredes, deixando 

o imóvel mais bonito e valorizado. 

 

Aparência da Massa Raspada: Acabamento rústico com aparência de fugê. 

 

23.2. Local de aplicação 
 

 Uso em superfícies externas e internas, sobre reboco, blocos de concreto, 

concreto aparente e massa acrílica desde que as superfícies estejam 

devidamente preparadas. Usado em diversos ambientes, residências, 

condomínios, prédios comerciais, fast-foods, hotéis, motéis, lojas, shoppings, 

hospitais e demais estabelecimentos. 

 

 

 

23.3. Ferramentas de aplicação 
 

Espátula para manuseio do produto, desempenadeira de aço lisa para 

aplicação na superfície e desempenadeira de plástico (PVC) para desempenar 

e acabamento final. 
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Cores 

 

Disponível nas cores de tons claros, tons médios e tons escuro. 

 

Secagem e cura 

 

 Ao toque ou chuva 6 horas, secagem final 24 horas, cura total do produto 30 

dias. 

 

Diluição: de 1% a 2% de água potável. 

 

Consumo M² por demão 

 

3,5 kg p/ m², podem haver variações no rendimento, fatores que fogem do 

controle do fabricante durante a execução do serviço, tais como superfície 

muito irregular, mal aproveitamento do material que cai durante a aplicação, a 

mal retirada do excesso, profissionais não qualificados, prejudicam o uso do 

produto e aumenta o consumo. 

 

Quantidade de Demãos: 1 (uma) única. 

 

Intervalo entre Demãos: 1 (uma) única. 

 

Retoque 

Não aceita. 

Embalagem: 25 kg. 

23.4. Informações importantes 
 

Caso a parede receba sol o dia todo, aplique o produto pela manhã quando a 

parede ainda estiver  fria, é necessária a aplicação de Seladora Hidro-repelente 

Mercado Graff antes da aplicação do revestimento Massa Raspada, para um 

acabamento mais requintado, melhor aderência da massa na parede, 1º 

proteção hidro-repelente e para uma menor absorção da resina do produto de 

acabamento final, aumentando assim a durabilidade do revestimento. 
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24. Manual de uso e operação de Vidros na edificação. 
 

 

24.1. Descrição do sistema 

Sistema de vedação com vidros é utilizado em esquadrias, divisórias ou painéis 

internos e externos, forros, coberturas, parapeitos, fachadas etc, com a 

finalidade de proteger os ambientes de intempéries, permitindo, ao mesmo 

tempo, a passagem de luz. 

 

24.2. Cuidados de uso 

 

 Os vidros possuem espessura compatível com a resistência necessária 

para o seu uso normal. Por essa razão, evitar qualquer tipo de impacto 

na sua superfície ou nos caixilhos;  

 Não abrir janelas ou portas empurrando a parte de vidro. Utilizar os 

puxadores e fechos;  

 Para limpeza, utilizar somente água e sabão neutro. Não utilizar 

materiais abrasivos, por exemplo, palha de aço ou escovas com cerdas 

duras. Usar somente pano ou esponja macia;  

 No caso de trocas, trocar por vidro de mesma característica (cor, 

espessura, tamanho etc.);  

 Evitar infiltração de água na caixa de molas das portas de vidro 

temperado e, no caso de limpeza dos pisos, proteger as caixas para que 

não haja infiltrações;  

 Evitar esforços em desacordo com o uso específico da superfície. 

 

24.3. Manutenção preventiva  

 

 Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretivas da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;  
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 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características com- provadamente equivalente;  

 A limpeza deverá ser feita com uso de pano levemente umedecido e 

aderente as especificações de cuidados de uso;  

 Em casos de quebra ou trinca, trocar imediatamente, para evitar 

acidentes. 

 

24.4. Perda da garantia 

 

Todas as condições descritas no item 2.2. deste Manual, acrescidas de:  

Se não forem utilizados para a finalidade estipulada. 

Situações não cobertas pela garantia  

Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

 

24.5. Periodicidade Atividade Responsável 

 

A cada um ano. 

Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar inspeção do 

funcionamento do sistema de molas e dobradiças e verificar a necessidade de 

lubrificação. 

 

24.6. Empresa especializada 

 

Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos 

Equipe de manutenção local/ empresa capacitada. 

Ambiente Vidro Sistema Fabricante Instalação 

Camarins 01, 
02, 03, 04 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 

conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 

sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  

O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 
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Salas de 
oficinas 01, 
02, 03, 04 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  

A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 

exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 

obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 

feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

  

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 

Coxia auditorio 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 

conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 

sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  

O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Telecentro 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 
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Sala multe uso 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  

A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 

exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 

obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 

feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Sala de 
esposiçao 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 

Sala secretaria 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 

conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 

sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  

O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Sala aux.adm 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 
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Sala adm. 
Geral 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  

A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 

exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 

obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 

feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Sala descanso 
adm. 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 

Brinquedoteca 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 

conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 

sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  

O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Primeiros 
socorros 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 
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Sala de 
segurança 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  

A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 

exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 

obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 

feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Circulação 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 
conforme as áreas das aberturas, distâncias 

das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 
sempre obedecendo as prescrições da 

ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 
ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  

O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  
O sistema de fixação adotado sera o 

estrutural glazing 

Gibiteca 

Vidro 
laminado 
10 mm de 
segurança 

Pele de 
vidro 

Blindex 

                                                                                                                                                                                  
A espessura dos vidros lisos será de 10mm , 

conforme as áreas das aberturas, distâncias 
das mesmas em relação ao piso, vibração e 
exposição a ventos fortes dominantes, 

sempre obedecendo as prescrições da 
ABNT.  Os vidros a serem apresentados na 
obra não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, rachaduras ou outros defeitos.  
O assentamento das chapas de vidro sera 
feito com silicose  na cor da esquadria.                                                                                                                                                                  

O sistema de fixação adotado sera o 
estrutural glazing 

Obs: No reparo, dever ser usado material igual ou semelhando ao 
descrito neste manual. 

 

 

 

25. Manual de uso e operação Revestimentos de pedras 
naturais. 

 

Mármores, granitos, pedra mineira, mosaicos e outras. 

 

 

 



87 
 

 

 

25.1. Descrição do Sistema 
 

Revestimentos com função decorativa e preparo específico para serem 

utilizados em pisos e paredes, interna ou externamente, com fixação por 

processo normatizado. São utilizadas também em elementos arquitetônicos. 

Por serem extraídas de jazidas naturais, notam-se diferenças de tonalidade e 

desenho como características naturais e aceitas nestes tipos de revestimentos, 

que podem ou não receber acabamento ou tratamento específico. 

Características como dureza, composição mineralógica, porosidade e absorção 

de água são específicas para cada tipo de pedra. 

 

25.2. Cuidados de Uso  
 

 Antes de perfurar qualquer peça, consultar os projetos de instalações 

entregues ao condo- mínio, a fim de evitar perfurações acidentais em 

tubulações e camadas impermeabilizadas;  

 Para fixação de móveis, acessórios ou equipamentos, utilizar parafusos 

e buchas apropriadas e evitar impacto nos revestimentos que possam 

causar danos ou prejuízo ao desempenho do sistema;  

 Não utilizar máquina de alta pressão de água, vassouras de piaçava, 

escovas com cerdas duras, peças pontiagudas, esponjas ou palhas de 

aço, espátulas metálicas, objetos cortantes ou perfurantes na limpeza, 

pois podem danificar o sistema de revestimento;  

 Limpar os revestimentos somente com produtos apropriados (não utilize 

removedores do tipo “limpa forno”, por exemplo), que atendam os 

requisitos definidos pela construtora/incorporadora;  

 Não danificar o revestimento durante a instalação de telas de proteção, 

grades ou equipamentos e vedar os furos com silicone, mastique ou 

produto com desempenho equivalente para evitar infiltração;  

 Não arrastar móveis, equipamentos ou materiais pesados, para que não 

haja desgaste excessivo ou provoque danos à superfície do 

revestimento;  

 Utilizar enceradeira industrial com escova apropriada para a superfície a 

ser limpa;  
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 Nos procedimentos de limpeza diária de pedras polidas, remover 

primeiro o pó ou partículas sólidas nos tampos de pias e balcões. Nos 

pisos e escadarias, a remoção deverá ser feita com vassoura de pelo, 

sem aplicar pressão excessiva para evitar riscos e desgastes em 

revestimento ou rejuntes devido ao atrito e, em seguida, aplicar um pano 

levemente umedecido com água, respeitando solução diluída em 

produto químico, conforme especificação;  

 O contato de alguns tipos de pedras com líquidos podem causar 

manchas;  

 Revestimento em pedras naturais rústicas poderá acumular líquidos em 

pontos isolados em função das características geométricas. Se 

necessário, remover os acúmulos com uso de rodo;  

 Sempre que possível, utilizar capachos ou tapetes nas entradas para 

evitar o volume de partículas sólidas sobre o piso;  

 O contato dos revestimentos com graxas, óleo, massa de vidro, tinta, 

vasos de planta poderá causar danos à superfície;  

 Para a recolocação de peças, utilizar a argamassa específica para cada 

tipo de revestimento e não danificar a camada impermeabilizante, 

quando houver;  

 A calafetação em peças de metal e louças (ex.: válvula de lavatório) 

deve ser feita com material apropriado. Não utilizar massa de vidro, para 

evitar manchas; 

 Não remover suporte, ou partes dele, dos revestimentos em pedras 

fixadas em elementos metálicos. Em caso de manutenção ou troca, 

contatar uma empresa especializada;  

 Somente lavar áreas denominadas molhadas, conforme a ABNT NBR 

15575. 

 

 

25.3. Manutenção preventiva  
 

 Esse sistema da edificação necessita de um plano de manutenção 

específico, que atenda às recomendações dos fabricantes, diretrizes da 

ABNT NBR 5674 e normas específicas do sistema, quando houver;  
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 Utilizar somente componentes originais ou com desempenho de 

características comprovadamente equivalente;  

 Em áreas molhadas ou molháveis, manter o ambiente ventilado, para 

evitar surgimento de fungo ou bolor;  

 Sempre que agentes causadores de manchas (café, óleo comestível, 

refrigerantes, alimentos etc) caírem sobre a superfície, limpar 

imediatamente de modo a evitar a penetração do fluído no revestimento 

e consequente mancha. 

25.4. Periodicidade Atividade Responsável 
 

 

A cada um mês 

 

No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito etc.), verificar e, se 

necessário, encerar Empresa especializada Nas áreas de circulação intensa, o 

enceramento deve acontecer com periodicidade inferior, a fim de manter uma 

camada protetora Equipe de manutenção local. 

 

A cada um ano 

 

Verificar a calafetação de rufos, fixação de para-raios, antenas, elementos 

decorativos etc. 

Empresa capacitada/ empresa especializada 

Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário, os rejuntamentos 

internos e externos, respeitando a recomendação do projeto original ou 

conforme especificação de especialista. Atentar para as juntas de dilatação, 

que devem ser preenchidas com mas tique e nunca com argamassa para 

rejuntamento. 

Empresa capacitada/ empresa especializada. 

 

A cada três anos 

 

Na fachada, efetuar a lavagem e verificação dos elementos constituintes 

rejunte, mas tique etc., e, se necessário, solicitar inspeção. 
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Empresa capacitada/ empresa especializada. 

 

Perda de Garantia 

 

 Todas as condições descritas no item 2.2. Deste Manual, acrescidas de:  

 Manchas e perda do polimento por contato ou uso de produtos 

inadequados;  

 Danos causados por transporte ou arrastamento de materiais ou objetos;  

 Danos causados por utilização de equipamentos em desacordo com o 

especificado;  

 Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a 

manutenção necessária; • Impacto em desacordo com o definido na 

ABNT NBR 15575, que ocasione danos no revestimento;  

 Danos causados por furos para instalação de peças em geral. 

 

Situações não cobertas pela garantia. 

 

 Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso. 

Ambientes Material Aplicação Assentamento 

WC Camarins 
01, 02, 03, 04 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 

da pedra os frontaos devem ser colados com 
silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 

nivelado esquadrejados e obedecendo as 
dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 

cimento e areia. 

WC Camarins 
01, 02, 03, 04 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 

da pedra os frontaos devem ser colados com 
silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 

nivelado esquadrejados e obedecendo as 
dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 

cimento e areia. 
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WC Adm. 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

WC Funcinarios 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

Fachada 

Granito Revestimento 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

Hall central 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

WC Biblioteca 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 

de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 
silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 

massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 
dimensões especificadas em projeto as soleiras 

devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

WC Publico 01, 
02, 03,  

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 

de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 
silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 

massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 
dimensões especificadas em projeto as soleiras 

devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 
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Café/ 
Restaurante 

Granito Bancadas/soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

Outros 
ambientes 

Granito Soleiras 

As bancadas serão assentadas sobre estrutura 
de granito e fixadas com massa plastica na cor 
da pedra os frontaos devem ser colados com 

silicone industrial e calafetados/ rejuntados com 
massa plastica devendo os mesmos estarem 
nivelado esquadrejados e obedecendo as 

dimensões especificadas em projeto as soleiras 
devem ser assentadas com argamassa de 
cimento e areia. 

Obs: No reparo, dever ser usado material igual ou semelhando ao descrito 
neste manual. 

 

 

26. Instalações hidráulica 
 

Normas e especificações 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as normas, códigos e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas:  

NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria.  

NBR 8160/99 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.  

Decreto nº 56.819, de 10 de Março de 2011 e Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros.  

 

Água Fria 

 

 O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o 

fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo 

sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito 

funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de 

ruído.  
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Distribuição.  

 

A rede deverá ser executada a partir do hidrômetro de entrada do lote devendo 

ser prolongada até os pontos de consumo.  

 

Fixações. 

 

 As fixações para tubos de PVC rígido marrom no teto ou na parede, deverão 

ser feitas com materiais galvanizados eletrolíticos. Quando houverem pesos 

concentrados, devido à presença de registros, estes deverão ser apoiados 

independentemente do sistema de tubos.  

 Apoios deverão estar sempre o mais perto possível das mudanças de direção, 

os mesmos deverão ter um comprimento de contato mínimo de 5 cm e um 

ângulo de abraçamento de 180° isto é, envolvendo a metade inferior do tubo, 

inclusive acompanhando a sua forma.  

Nos sistemas de apoio, apenas um poderá ser fixo, os demais deverão estar 

livres, permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito 

da dilatação térmica. Não serão permitidas fixações de tubos no teto feitas com 

arame.  

 

Esgoto Sanitário 

 

O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a 

atender as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, segurança, 

economia e conforto dos usuários, incluindo-se a limitação nos níveis de ruído.  

 As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos 

esgotos sanitários e fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e 

animais das tubulações para o interior das edificações, impedir a formação de 

depósitos na rede interna e não poluir a água potável.  

Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário 

proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a 

ruptura dos fechos hídricos por aspiração ou compressão e também para que 

os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.  
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Coleta 

 

 Foi projetado um sistema no qual todos os efluentes serão coletados por 

tubulações.  

A coleta proveniente da pia será lançada em caixa de gordura, a qual será 

ligada a rede que será lançada em uma caixa de inspeção localizada na área 

externa da edificação. A rede proveniente da caixa sifonada também será 

ligada na caixa de inspeção.  

 

Segurança contra-incêndio 

 

O projeto das instalações de proteção e combate a incêndio foi elaborado de 

modo a garantir um maior nível de segurança contra risco de sinistros e permitir 

seu rápido, fácil e efetivo combate, com funcionamento eficiente e adequado à 

classe de risco representada pelos bens a serem protegidos.  

 

Foi previsto a instalação de dezesseis extintores manuais em toda a edificação, 

sendo oito extintores de carga d' água e oito extintores de pó químico - BC para 

segurança contra incêndio. Além disto, foi previsto um hidrante localizado no 

terre e outro no primeiro andar em local próximo à entrada da edificação, 

obedecendo à distância máxima de 5 m da porta de acesso e um sistema de 

combate a incêndio por chuveiros automaticos, conforme determinação do 

Corpo de Bombeiros.  

 

Fornecimento de materiais 

 

 Todos os materiais e equipamentos serão fornecidos pela empresa contrata 

para a execução dos serviços, de acordo com as especificações e indicações 

do projeto. 
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Água Fria 

 

 Tubulações e conexões: distribuição  

Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de 

serviço de 7,5 Kgf/cm2.  

Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da 

norma EB-892 (NBR 5648) da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com 

comprimento útil de 6,0m. As conexões deverão ser em PVC rígido marrom, 

com bolsa para junta soldável, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Nas 

interligações com os metais sanitários deverão ser utilizadas conexões azuis 

com bucha de latão.   

 

Fabricante 

 

Tigre ou Amanco 

 

Fixações 

 

As tubulações de água fria quando aparentes em trechos horizontais, 

penduradas às lajes ou vigas serão fixadas com os seguintes acessórios:  

 Vergalhão com rosca total diâmetro variáveis de acordo com o diâmetro do 

tubo e fabricados com materiais galvanizados eletrolíticos.  

Porca e contra porca.  

Fabricado com materiais galvanizados eletrolíticos.  

Braçadeira, tipo econômica fabricado com materiais galvanizados eletrolíticos.  

Chumbadores tipo CB com rosca interna para fixação em laje maciça . 

 

 

 

Esgoto Sanitário 

 

Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido branco, com junta elástica, 

ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.  
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Os ralos e/ou caixas sifonadas deverão ser de PVC rígido branco, conforme 

dimensões indicadas em projeto.  

A caixa De gordura de verá ser pré-fabricada em PVC, com dimensões 

conforme fabricante. Tampa removível de PVC apresentando vedação perfeita.  

 

Segurança contra-incêndio 

 

 O sistema de chuveiros automático e provido de reservatório de agua com 

capacidade para 15 m³ conforme a classificação em classe de risco e a NB 

1135 do corpo de bombeiros. 

O extintor de incêndio com carga de agua devera ter Capacidade de 10 litros, 

tipo portátil, selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrões 

fixados pela NBR 11.715 e identificados conforme a NBR 7532. Os cilindros 

deverão ser de alta pressão conforme EB-160 com corpo em aço carbono SAE 

1040 sem solda e testados individualmente.  

O extintor com carga de pó químico devera ter capacidade de 4 kg, tipo portátil, 

selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrões fixados pela 

NBR 10.721 e identificados conforme a NBR 7532. Os cilindros deverão ser de 

alta pressão conforme EB-160 com corpo em aço carbono SAE 1040 sem 

solda e testados individualmente.  

 

Especificações de Serviços 

 

Não poderá ser concretada as tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e 

demais elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitos as 

deformações próprias dessas estruturas.  

 As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o diâmetro de 1.1/2” 

pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de 

diâmetro superior serão fixadas por meio de garapas de ferro redondo com 

diâmetro superior a 5 mm = 

Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os 

tubos deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades 

correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de 

buchas de papel, pano ou madeira.  
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As caixas de inspeções e gordura serão locadas conforme projeto e não 

poderão ter seus tampões recobertos com pavimentações ou outros 

revestimentos que impeçam a localização dos mesmos.  

 Todos os trechos aparentes das tubulações deverão ser adequadamente 

pintados,  conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT " Emprego de Cores  

Tubulação de água fria-Cor Verde Escuro.  

Tubulação de esgoto -Cor Preto.  

Tubulação de incêndio- Cor Vermelha  

 

Teste das instalações 

 

O instalador testará todas as instalações. 

 

Água Fria 

 

Todas as canalizações de água, serão antes de eventual pintura ou fechamento 

dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, 

lentamente cheias de água para eliminação completa de ar, e em seguida, 

submetidas a prova de pressão interna.  

Toda a tubulação de água fria deverá ser submetida a uma pressão de trabalho 

igual a uma pressão de trabalho normal previsto, no caso 25mca, ou seja, 

2,5Kgf/cm², sem que apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) 

horas.  

 

Esgoto Sanitário 

 

Toda a tubulação de esgoto sanitário deverá ser testada com água ou ar 

comprimido sob pressão de 3,00mca, ou seja, 0,30Kgf/cm² durante um período 

mínimo de 30 minutos, com todas as aberturas previamente tamponadas a 

exceção da mais elevada.  

Após a instalação dos aparelhos sanitários, todos os seus fechos hídricos 

deverão ser completamente preenchidos com água, devendo as demais 

coberturas ser tamponadas, exceto as aberturas dos tubos ventiladores e a 

abertura de introdução para a prova de fumaça.  
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Quando for notada a saída de fumaça pelos tubos ventiladores, estes deverão 

ser tamponados e a fumaça deverá ser introduzida até atingir a pressão de 

25mca, por um período mínimo de 15 minutos.  
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27. Conclusão 
 

 

A partir de toda pesquisa feita para elaboração deste projeto, levando em conta 

a avaliação do fator social, constatamos a falta de espaços culturais e também 

que há usuários frequentes e contínuos para a utilização dos poucos espaços 

culturais que temos disponíveis na região. São essas, pessoas de todas as 

classes e de todos os perfis, utilizando da maneira mais adequada e viável os 

recursos disponíveis para cultura. 

 

Do ponto de vista construtivo, foi visível que o conhecimento, tecnologia e 

estudo sobre os itens necessários para a realização de tal projeto tiveram 

grande importância e acrescentaram de maneira extraordinária a cada um dos 

participantes, tornando o trabalho tanto individual como em grupo mais pratico 

e embasado, proporcionando momento de discussão e troca de informações 

muito valiosas. 

 

Sendo assim, o referido trabalho, se mostra interessante no âmbito social, 

visando a melhoria dos espaços, tornando agradável os ambientes e assim 

sendo atrativo aos usuários que frequentam e visionando a adesão de novos 

usuários, para assim tornar o uso do espaço cultural na região leste de São 

Paulo em  referência  cultural, e para novos planejamentos em outras regiões e 

incentivo cada vez maior, há esse meio de conhecimento, e no âmbito 

construtivo, mostrando que pode-se sim adequar  métodos não convencionais 

aos padrões da região, novas ideias e novos modos de visualizar os itens a 

serem utilizados, trabalhando a ambientação, disposição e possibilidades a 

serem exploradas mostrando a qualidade técnica que pode ser alcançada uma 

vez que se dispõe a profissionalização proposta. 

 

 

 

 

“Infelizmente na vida de um homem, tudo pode ser-lhe roubado, com exceção 

daquilo que leva verdadeiramente consigo: o conhecimento – Fabrício dos 

Santos” 
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