
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES – FUNDO DO FORMIGUEIRO, 
FORMIGUEIRO - RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019



2 

1. Considerações preliminares 
 Essa obra consiste na reforma do Ginásio municipal localizado no interior na 
cidade de Formigueiro, RS na localidade denominada Fundo do Formigueiro, este se localiza 
no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Acacio Antônio Vieira.  
 A Obra contemplará, alem da  reforma no interior do Ginásio, a troca de vidros 
quebrados de todas as janelas e toda a pintura interna e externa. O Ginásio se encontra com 
obras inacabadas, sendo necessárias demolições de paredes. 
2. Execução da obra 
 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas 
brasileiras pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as 
recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em 
casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, a equipe de engenharia da 
Prefeitura Municipal de Formigueiro deverá ser consultada. 
 
3. Revestimento 
 Após a instalação das tubulações e eletrodutos, as alvenarias de todas as paredes 
internas deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e 
posteriormente revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de 
espessura. 
 Paredes de vedação externa do ginásio já se encontram com revestimentos 
prontos sendo necessária apenas a execução de um plano localizado na fachada leste. 
 
3.1 Pintura 
 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço suficientemente curados 
para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 
suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 
 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, 
algas, bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique 
ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 
 Após o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento 
cerâmico, deverão ser pintadas com uma demão de fundo selador e tinta acrílica na cor branca, 
em duas demãos. As portas deveram ser pintada com tinta esmalte sintética, na cor azul 
noturno, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e proporcionar 
um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da 
parede quando tocada com as mãos. 
 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção da base ou substrato: a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 
evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção do interior da edificação: a pintura não deve permitir o aparecimento de 
pontos ou manchas de umidade no interior da edificação. A capacidade de repelência de água 
deve permanecer inalterada ao longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos: a pintura não deve permitir o crescimento de 
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musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 
d) Efeito estético: a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 
 

3.2  Revestimento Cerâmico 
 As paredes internas dos banheiros e vestiários, em toda a altura de 2,40m, 
deverão ser revestidas em cerâmica esmaltada (25x35), linha popular PEI-4, assentada com 
argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar 
esmalte liso, vitrificação homogênea, coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à 
percussão característica, resistência mecânica adequada ao transporte e instalação. Deverão 
garantir a não proliferação de bolor, fungos ou eflorescências quaisquer.  
 A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em 
quaisquer de suas faces com o auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente 
encontrado no mercado. 
 O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 
normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 
apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 
  Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede 
sem revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a 
cerâmica e a parede.   
 
4. Pavimentação 

 
4.1 Interior  
 Após a instalação dos tubos e conexões para a o escoamento do esgoto e água e 
do apiloamento e nivelamento da superfície de terra com auxílio de um maço de 8 kg e uma 
régua para sarrafo, deverá ser executado um piso de concreto com espessura de 6cm e após 
um contrapiso com espessura de 2,0 cm de argamassa cimento e areia média, traço 1:3. Esta 
argamassa não deve ser muito mole devendo ser sarrafeada. Em seguida deverá ser executado 
o piso em revestimento cerâmico antiderrapante, resultando numa superfície plana com cota. 
O piso interno não deverá apresentar fissuras visíveis, manchas, corrimentos, gretamentos, 
furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos 
de pintura. 
 O material do piso cerâmico e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos 
químicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma 
que não apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 
  Após a instalação da cerâmica, o piso deverá, quando percutido, apresentar a 
mesma sonoridade do piso sem revestimento e não a sonoridade característica de vazios entre 
a cerâmica e o contrapiso.   
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5. Instalações hidrossanitárias 
 

5.1 Instalações hidráulicas 
 Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 
de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos 
com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 
 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC 
rígido, conforme projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material 
utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade.. 
 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 
 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com auxílio de lixa apropriada; 
 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 
 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 
 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 
5.2 Instalações Sanitárias/Louças e acessórios 
 As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, 
elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações 
oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que 
porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 
embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  
 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 
projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 
como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa 
séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 
 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 
 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 
 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 
 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 
 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 
 As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos 
fabricantes, de modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente. 
 O vaso sanitário deverá ser de louça branca, padrão popular e deverá ser fixado 
com parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que sua remoção 
só seja possível com utilização de ferramentas.  
 Alternativamente, a caixa de descarga e o vaso sanitário poderão ser fixados 
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através de buchas plásticas que se fixarão diretamente na alvenaria. Os blocos de madeira 
seriam então substituídos por blocos cerâmicos grauteados e assentados em posição adequada 
para a fixação das buchas plásticas. 
 Será instalado chuveiros elétricos de 6000 W. 
  
6. Instalações Elétricas 
 Deverão ser instalados os eletrodutos, fiação, disjuntores, bocal, lâmpada, 
interruptor, tomada e aterramento, visando a instalação do chuveiro elétrico e da iluminação 
interna do conjunto sanitário. A instalação será executada conforme projeto, com materiais 
normatizados, com mão de obra especializada, obedecendo aos padrões da boa técnica: 

 Eletrodutos: serão do tipo PVC flexível corrugado. 
 Fios e cabos: serão de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensões 

especificadas em projeto. 
 Tomadas e interruptores: serão do tipo embutido na parede, adequados para 

amperagem mínima de 10 A, 250 V. 
 Os testes das instalações elétricas deverão ser efetuados pelo engenheiro executor 
e engenheiro fiscal da obra. 
 
7. Conjunto Séptico 
 

7.1 Locação da obra 
 O conjunto séptico deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a 
sua posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a 
funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em 
consideração a interação da melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário 
ou dos seus vizinhos. 
 O conjunto séptico é composto pelo tanque séptico e pelo filtro anaeróbio, os 
quais deverão ser instalados em cota topográfica igual ou inferior ao do conjunto sanitário, de 
preferência na frente da casa, o mais próximo possível da via pública. 
 Os dois itens que compõem o conjunto séptico são considerados como 
tratamentos de esgoto complementares entre si, de forma que o tanque séptico só será 
indicado se acompanhado do filtro anaeróbio, e vice-versa.  
 Caso o domicílio se encontre em logradouro que já conte com rede de esgoto 
sanitário, o ramal de esgoto do conjunto sanitário deverá ser lançado diretamente na rede 
pública coletora de esgoto. Neste caso, a fossa e o filtro anaeróbio não deverão ser 
construídos. 
 
7.2 Tanque séptico 
 O tanque ou fossa séptica é uma unidade de tratamento primário de esgoto 
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doméstico na qual são feitas a separação e degradação da matéria sólida contida no esgoto.  
  A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, é 
fundamental no combate a doenças, verminoses e endemias (como a cólera), pois evita o 
lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na 
superfície do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condições de higiene da 
população onde não existe rede coletora de esgoto sanitário.  
 Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os esgotos 
(dejetos e águas servidas), retém a parte sólida e inicia o processo de tratamento. 
 Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos de 09 x 19 x 19cm e 
assentado em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. Para garantir a impermeabilização, 
estanqueidade, segurança e durabilidade da mesma, o tanque deverá ser revestido 
internamente (chapisco, emboço e reboco) com argamassa 1:3 e espessura 1,5cm.  
 Deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50m de qualquer parede, 
obstáculos, árvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno. 
 O tanque séptico deverá ser construído em uma escavação prismática retangular, 
de acordo com o cálculo do volume obtido pelo número de residentes, sendo que sua 
capacidade mínima será de 2.100 litros. 
 Deverá ser observada a diferença de nível de 0,05m entre a entrada e a saída do 
efluente, possibilitando um escoamento constante. 
 A tampa do tanque séptico deverá ser constituída de 3 lajes independentes 
(conforme projeto), de forma a permitir o acesso para manutenção e limpeza do tanque, com a 
remoção do lodo e da espuma acumulados, assim como a desobstrução dos dispositivos 
internos. As lajes deverão ser executadas em local próximo, utilizando de ferragem e concreto 
necessários, de preferência à sombra, com cura adequada, de forma a garantir rigidez à 
estrutura, segurança e a vedação do equipamento. 
 Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico deverá ser submetido ao 
ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado (enchido com água até a altura da 
geratriz inferior do tubo de saída) por no mínimo 24 horas.  A estanqueidade é medida pela 
variação do nível de água após preenchimento, decorridas 12 h. Se a variação for superior a 
3% da altura útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se então corrigir trincas, fissuras ou 
juntas. 
 
7.3 Filtro anaeróbico 
 O filtro anaeróbio, é de grande eficiência no tratamento de efluentes sanitários. 
 Consiste em uma caixa com pedra britada que, recebendo o efluente do tanque 
séptico por sua parte inferior, procede a um tratamento anaeróbio por bactérias aderidas ao 
meio suporte que são as pedras. O fluxo é de baixo para cima, fato este que proporciona uma 
eficiência consideravelmente maior. O efluente do filtro anaeróbio, já tratado, livre de 
resíduos orgânicos, é encaminhado ao sumidouro ou vala de infiltração. O Filtro Anaeróbio, é 
dimensionado em conformidade com o número de usuários. 
 Construído em alvenaria, assentes com argamassa traço 1:5 de cimento e areia, 
revestido interna e externamente com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. 
 A manutenção do filtro deve ser feita periodicamente através da troca do material 
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filtrante (brita). 
Observação - conforme NBR 13969/97: 

a) O filtro anaeróbio pode ser construído em concreto armado, plástico ou fibra de vidro 
de alta resistência ou alvenaria revestida, de modo a não permitir a infiltração da água 
externa à zona reatora do filtro e vice-versa. 

b) Não deve ser permitida a mistura de britas com dimensões distintas, a não ser em 
camadas separadas, para não causar a obstrução precoce do filtro. 

c) O volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 L. 
d) A altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 

1,20m. 
e) A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60m já incluindo a espessura da laje. 

 
8. Limpeza 
 Toda a obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de 
construção e resíduos. As cavas que forem executadas deverão ser completamente fechadas. 
 

Formigueiro, 15 de Outubro de 2019. 
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