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01.  OBJETIVO 

 

O objetivo deste Memorial Descritivo é explicar descritivamente o projeto do Espaço 
de Comercialização e Consumo Consciente, apresentando os conceitos, as características, os 
materiais e os procedimentos a serem empregados na obra, de modo a esclarecer a totalidade 
do projeto à empresa Contratada para execução dos serviços. 

 

 

02. CONCEITOS 

 

Este projeto visa criar um espaço físico de comercialização 
dos produtos da economia popular e solidária, que permita, além 
do comércio propriamente dito dos produtos deste setor, a 
discussão interdisciplinar sobre todos os temas conexos a esta 
questão como condições de produção, logística, competitividade, 
qualidade do produto etc, com especial ênfase do consumo 
consciente, buscando ultrapassar os determinantes de decisões 
de consumo estabelecidos pela economia standard, agregando as 
condições sociais e ambientais de produção e qualidade dos 
produtos. (Núcleo de Economia Alternativa – UFRGS) 
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O Espaço de Comercialização e Consumo Consciente é uma iniciativa do NEA (Núcleo de 
Economia Alternativa), que busca aliar alternativas sociais e ambientais aos seus projetos. 
Neste sentido, a arquitetura apropriada ao projeto visa incorporar soluções de baixo impacto 
ambiental e socialmente adequada aos conceitos do núcleo.  

Princípios de bioarquitetura e de arquitetura efêmera fundiram-se na concepção do 
pavilhão. A loja é desmontável, ganhando versatilidade de implantação, rapidez na construção, 
dando ao sítio a capacidade de se regenerar após seu desarme, também ganha-se com a maior 
capacidade de reciclar seus componentes, por não estarem fundidos.  

 

Algumas arquiteturas efêmeras e transitórias realizadas em 
eventos urbanos podem proporcionar ambientes renovados e 
festivos em nossas cidades. São as que, em síntese, provocam 
menor impacto, porque os prazos de sua existência são limitados 
e são removidas dos lugares que ocuparam, devolvendo-lhes suas 
condições originais. Nesses projetos, serão revistos os 
mecanismos e os sistemas tecnológicos móveis e desmontáveis 
com alto grau de reaproveitamento de materiais e otimização de 
recursos, o que diminui tanto o seu custo como o impacto 
ambiental. (Gonzalo Cerda B.) 

 

A bioarquitetura está intimamente ligada aos conceitos da economia alternativa, sua 
utilização foi um processo natural. Trabalhou-se com a escolha de materiais de baixo impacto 
ambiental, com um sistema de tratamento de águas cinzas e com cobertura verde, gerando 
qualidades de conforto para o interior do ambiente e ganhando qualidades de baixo impacto 
para o entorno. 

O uso da madeira é o ponto alto do projeto, buscou-se trabalhar com diversas 
tecnologias de uso responsável da madeira, como: madeira de reflorestamento, madeira de 
demolição e chapas compensadas. A madeira é um recurso natural renovável, de ciclo curto, e, 
ao mesmo tempo, um seqüestrador natural de dióxido de carbono. Além disso, a madeira 
apresenta um índice baixíssimo de consumo energético no seu processo produtivo para a 
construção civil. 

 

 

 

03. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

O pavilhão é composto por um volume inteiro, de base retangular, com a estrutura 
primária instalada anelarmente, por fora da face da parede. A cobertura verde é uma placa 
horizontal que cobre todo o conjunto, estendendo-se além do limite do volume, criando um 
beiral em toda a sua volta. 

As fundações são compostas por microestacas que dão suporte a pequenos blocos de 
concreto com pinos para fixação da estrutura primária – quadros compostos de madeira de 
demolição e de reflorestamento. Estes servem de apoio para a estrutura secundária – vigas 
de madeira maciça de demolição, para contraventar o sistema, são instalados dois conjuntos 
de cabos de aço em “x”. A partir daí, desenvolve-se a estrutura terciária – caibros e 
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montantes de madeira maciça de demolição que, por sua vez, estruturam todos os planos de 
vedação: piso, cobertura, paredes e esquadrias 

O edifício foi projetado para poder ser montado e desmontado com facilidade, neste 
sentido, as conexões entre os diferentes materiais são através de encaixes e parafusos, 
nunca fundindo materiais nem utilizando ferragens como pregos. Também se deu preferência 
ao uso de peças industrializadas na vedação - as chapas de compensado naval, assim 
diminuindo o número de peças do conjunto. 

A cobertura plana é revestida por lona vinílica de alta resistência e recebe camadas 
de geosintéticos e substrato vegetal para acomodar o cultivo de espécies vegetais rasteiras 
nativas, dispensando a manutenção intensa. 

  
 

04.  INSTALAÇÃO DA OBRA  

 

GENERALIDADES 

Para a construção do projeto, a contratada terá a responsabilidade de: 

• Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e acessórios necessários à 
execução dos serviços. 

• Fornecer as licenças necessárias, de acordo com a Prefeitura Universitária do Campus 
Central. 

• Negociar com a Prefeitura Universitária horários compatíveis entre a obra e as 
atividades da universidade. 

• Recolher as ARTs necessárias. 

• Controlar a qualidade e eficiência no andamento dos trabalhos, devendo prestar, no 
local da obra, assistência aos mesmos e prover o pessoal em número compatível para 
o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de obras. 

• Fornecer ao pessoal de obra o equipamento de proteção individual necessário ao 
desempenho de cada função e controlar que o mesmo esteja sendo utilizado 
corretamente, conforme previsto nas legislações trabalhistas. 

Todas as ordens de serviço, comunicações, notificações e infrações, etc. entre a 
Fiscalização da Prefeitura Universitária e a Contratada serão efetuadas por escrito, 
devidamente numeradas e em duas vias, uma das quais ficará com o transmitente, depois de 
visada pelo destinatário. 

 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Deverá ser requerida à Prefeitura Universitária a provisão de água e energia elétrica 
para a obra e futuro uso permanente. Existem pontos de iluminação e torneiras nas 
adjacências do terreno que, provavelmente, suprirão a demanda do projeto. 

 

PLACA DE OBRA 

Na obra deverá ser instalada uma placa (padrão da Prefeitura Universitária), cujas 
dimensões e informações deverão seguir o modelo proposto, incluindo o nome dos autores e 
co-autores de todos os projetos, assim como dos responsáveis pela execução, conforme art.16 
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da resolução nº 218 do CREA. Além dos dados técnicos e legais acima descritos a placa 
deverá conter também os logotipos das empresas apoiadoras da construção, cada um em 
formato mínimo de 20x10cm, que serão anexados ao projeto no decorrer do processo 
licitatório. 

 

PREPARO DO TERRENO 

Toda e qualquer vegetação existente no terreno e nas suas proximidades deverá ser 
preservada, incluindo a cobertura vegetal do solo. Será necessária a remoção da grama 
apenas nos pontos de fundação e no leito de evapotranspiração, a grama deverá ser 
preservada para continuar existindo abaixo da edificação. Caso seja necessária a poda da 
vegetação que se localiza acima do terreno, esta deverá ser requerida junto à Prefeitura 
Universitária.  

Se for necessário o depósito de materiais, este deverá ser negociado com a 
Prefeitura Universitária, preferencialmente localizado nas vagas de estacionamento adjacentes 
ao terreno. A retirada dos entulhos ficará a cargo da Contratada. A Contratada deverá 
instalar demarcação da área, através de fita plástica a 1,00 m (um metro) de altura ao longo 
de todo o perímetro da intervenção, incluindo as áreas adjacentes utilizadas para montagem. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA 

A Contratada procederá a locação dos oito pontos de fundação e do leito de acordo 
com o Projeto Arquitetônico. Concluída a locação, a fiscalização fará as verificações que 
julgar oportunas. Somente após a aprovação da locação, a Contratada poderá dar continuidade 
aos serviços. A constatação de erro de locação da obra, em qualquer tempo, implicará na 
obrigação da Contratada de providenciar as modificações, demolições e reposições que se 
fizerem necessárias. 

 

DIÁRIO DE OBRA 

A Contratada deverá manter no canteiro de obras um diário onde serão registradas 
as ocorrências verificadas no curso dos serviços prestados e as solicitações por parte tanto 
da Contratada quanto da Fiscalização. Este diário deverá receber os vistos do responsável 
técnico pela execução da obra e do órgão fiscalizador. 

 

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A Contratada deverá manter a área da obra permanentemente limpa e organizada, 
depositando todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. Todos os materiais residuais 
devem ser recolhidos e depositados em local adequado para futuro transporte, mantendo a 
área não edificada livre do despejo de resíduos. A lavagem de pincéis e outros materiais 
após contato com tintas sintéticas e à base d'água deverá ser realizada em recipiente 
adequado e após a lavagem o conteúdo depositado em um tambor específico para descarte de 
tintas e solventes. 
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05.  METODOLOGIA  

A madeira deverá ser beneficiada em galpão próprio, por conta da Contratada, 
deixando para a montagem dentro do campus universitário apenas as etapas de montagem dos 
elementos pré-cortados e tratados. 

A busca, a compra e o depósito da madeira de demolição, assim como das chapas, 
deverá ser feita com antecedência, a fim de cumprir os prazos determinados. A execução das 
fundações deverá seguir as orientações do órgão fiscalizador quanto a horário e local de 
depósito de material, paralelamente a este serviço, poderá ser executada a pré-montagem no 
galpão. 

Na montagem, após a pré-execução de todas as peças, após a fundação já executada 
e perfurada, deverá se proceder com a maior rapidez possível, a fim de minimizar o impacto 
de obras dentro do campus. A instalação dos quadros compostos da estrutura primária 
deverá ser feita logo após o seu transporte, apoiada por um caminhão com pequena grua, que 
os erguerá para a sua inserção nos pinos. Ao serem instalados deverão ser escorados e 
nivelados. Logo após, deverão ser colocadas as vigas de estrutura secundária e os conjuntos 
em “x” do contraventamento. Desta maneira, o conjunto já se encontrará estável e o 
escoramento poderá ser dispensado. A partir daí, poderá se proceder a montagem dos planos 
de fechamento com sua estrutura de apoio, iniciando pelo plano de cobertura, a fim de 
proteger a obra durante a montagem. Nesta fase, se necessário, deverá ser instalada uma 
lona provisória para proteção das chapas de cobertura antes de executada a 
impermeabilização definitiva.  

 

 

 

 

 

 

06.  MATERIAIS 

 

6.1 FUNDAÇÕES 

 Serão executados 6 pontos de fundação, dois em cada pórtico, cada um com uma 
microestaca apoiando um bloco de concreto, este será perfurado em dois pontos para a 
instalação de barras que fixarão os pórticos da estrutura primária, de acordo com o 
projeto de fundações. 

6.1.1 MICROESTACAS  

Cada ponto de fundação receberá uma microestaca, com profundidade mínima de 2m. O 
consumo de concreto é de, aproximadamente, 0,15m³ por microestaca. O alinhamento 
deverá obedecer ao projeto de fundações e ser aprovado pelo órgão fiscalizador.  

6.1.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO  

Acima de cada microestaca, deverá ser fundido um bloco de concreto de 30x30x30cm, 
com desenho especificado no projeto de fundações, nivelando a face superior 10cm acima 
do solo e mantendo o mesmo nível em todos os oito blocos. Os blocos deverão ter uma 
saliência na face superior (conforme projeto) que servirá de afastamento, para 
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proteção da umidade na face inferior dos quadros. 

Nos blocos será feito uma furação para fixação com massa adesiva [adesivo estrutural 
à base de resina epóxi - tipo Sikadur ou similar] de barras rosqueadas de ¾ de 
polegada, introduzidas com 20cm de profundidade dentro do bloco.  

6.1.3 FURAÇÃO 

A furação deverá obedecer com muita precisão a mesma furação da estrutura primária, 
para isto é recomendado o uso de um gabarito a ser empregado na furação de todas as 
peças. Além do gabarito, a furação dos blocos deve obedecer com igual precisão o 
correto afastamento e esquadro dado pelo projeto de fundações. 

6.2 ESTRUTURA  

 

6.2.1 

 

ESTRUTURA PRIMÁRIA 

A estrutura primária é composta de 3 quadros compostos com uma alma de madeira de 
demolição assanduichada por duas peças de madeira de Cedrinho, devidamente secas 
(<15% umidade), conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico. As espécies 
de madeira de demolição utilizadas para estas peças devem ser: Ipê, Canela, Grápia ou 
Pinho (Araucária).  

As conexões entre os pilares e as vigas devem ser executadas com barras rosqueadas 
de ½ de polegada, com as devidas porcas e arruelas embutidas através de 
escareamento nas peças de eucalipto, de maneira que não fiquem ferragens para fora 
da face das peças, conforme detalhamento no projeto Arquitetônico. 

6.2.1.1 FIXAÇÃO 

A fixação da estrutura primária nos blocos de fundação deve ser através de barras 
rosqueadas de ¾ de polegada (2 por bloco). As barras serão coladas em furos com 
20cm de profundidade dentro dos blocos e atravessarão toda a seção da alma da 
estrutura primária, sendo fixadas por porcas e arruelas pela face superior da 
estrutura. Deverá se proceder o escoramento e nivelamento dos quadros durante a 
montagem. 

6.2.1.2 TRATAMENTO E PINTURA 

A madeira deve receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. 

6.2.1.3 CONTRAVENTAMENTO 

Deverá ser executado o contraventamento entre pórticos com barras de aço com ¼ de 
polegada, cruzadas em “x”, nos vãos onde existir janelas (2) conforme projeto. As 
barras deverão ser rosqueadas nos extremos a fim de atirantar as peças e fixar nas 
faces dos pórticos. Os furos deverão ser escareados para acomodar a arruela e porca 
internamente na madeira. Soma-se ao todo 4 barras. 

 

6.2.2 

 

ESTRUTURA SECUNDÁRIA 

A estrutura secundária é composta de vigas de madeira de demolição que se apóiam na 
estrutura principal. São 4 (quatro) vigas compostas que compõem a estruturação do 
piso e outras 4 (quatro) que compõem a estruturação da cobertura, estas serão 
instaladas com entalhes de diferentes alturas para que o plano da cobertura ganhe um 
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leve caimento. Dimensões conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico.  

As espécies de madeira de demolição utilizadas para estas peças devem ser: Ipê, 
Canela, Grápia ou Pinho (Araucária). A madeira comprada junto à empresa demolidora não 
deve ter seção inferior a 10 x 20 cm. 

O beneficiamento deve ser feito em galpão próprio, limpando e retirando todas as 
ferragens que venham a estar incrustadas na madeira. Após todos os cortes e entalhes 
necessários, as peças devem receber acabamento a fim de não deixar fibras 
“arrepiadas” e devem ser lixadas no sentido dos veios da madeira, não é necessário o 
aplainamento da madeira. 

6.2.2.1 FIXAÇÃO 

A montagem de cada peça composta e a instalação delas sobre a estrutura primária 
deverá ser feita através de barras rosqueadas de ½ polegada, que atravessam toda a 
seção e se fixam nas superfícies opostas, com arruelas e porcas embutidas em 
rebaixos circulares na superfície da madeira. 

6.2.2.2 TRATAMENTO E PINTURA 

A madeira deve receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. 

 

6.2.3 

 

ESTRUTURA TERCIÁRIA  

A estrutura terciária é composta de vigas de madeira de demolição que se apóiam na 
estrutura secundária. Compõem a estruturação do piso e da cobertura. Dimensões e 
quantificação conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

As espécies de madeira de demolição utilizadas para estas peças devem ser: Ipê, 
Canela, Grápia ou Pinho (Araucária). 

O beneficiamento deve ser feito em galpão próprio, limpando e retirando todas as 
ferragens que venham a estar incrustadas na madeira. Após todos os cortes e entalhes 
necessários, as peças devem receber acabamento a fim de não deixar fibras 
“arrepiadas” e devem ser lixadas no sentido dos veios da madeira, não é necessário o 
aplainamento da madeira.  

6.2.3.1 FIXAÇÃO 

A fixação da estrutura terciária sobre a estrutura secundária, no plano horizontal, no 
piso e na cobertura, deve ser executada através da instalação de pinos ou cavilhas, 
colados em furos sobre a estrutura secundária e embutidos em furos sob as peças. 

6.2.3.2 TRATAMENTO E PINTURA 

A madeira deve receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. 

6.3 VEDAÇÕES / PAREDES 

  

As paredes da edificação são compostas por uma estrutura de barrotes e montantes de 
madeira de demolição com chapas de compensado naval multilaminado revestindo externa 
e internamente.  

  



 

Arq. Cristian Il lanes (CREA/RS 120.289-D) e Arq. Gustavo Jaquet (CREA/RS 131.372-D). Rua Sofia Veloso, 73. 
Cidade Baixa.   CEP 900050-140.   Porto Alegre – RS.   Tel: 51 30242035.   e-mail : il lanesjaquet@gmail .com.br 

8

6.3.1 ESTRUTURA DAS PAREDES  

Estrutura composta de peças verticais e horizontais de madeira de demolição. 
Dimensões e quantificação conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

As espécies de madeira de demolição utilizadas para estas peças devem ser: Ipê, 
Canela, Grápia ou Pinho (Araucária).  

O beneficiamento deve ser feito em galpão próprio, limpando e retirando todas as 
ferragens que venham a estar incrustadas na madeira. Após todos os cortes e entalhes 
necessários, as peças devem receber acabamento a fim de não deixar fibras 
“arrepiadas” e devem ser lixadas no sentido dos veios da madeira, não é necessário o 
aplainamento da madeira. 

6.3.1.1 FIXAÇÃO 

A montagem deve obedecer a seguinte ordem: inicialmente deve ser montado todo o 
suporte inferior (é necessário que a estrutura secundária e terciária já estejam 
executadas) instalando os barrotes de base (conforme projeto arquitetônico) fixados 
através de parafusos. Logo a seguir, é necessário instalar os barrotes horizontais no 
nível da verga (10x10cm) apoiados na estrutura primária através de cantoneiras. Então, 
é possível instalar todos os montantes verticais e, a seguir, os barrotes horizontais. É 
importante que nenhum módulo estrutural fique maior do que ¼ de chapa (122x61cm). 

Os parafusos devem ser próprios para madeira, com cabeça chata e orifício Phillips, 
tipo Mitofix , ou similar. As cantoneiras metálicas devem ser galvanizadas ou zincadas, 
com dois orifícios por face e espessura de chapa não menor que ⅛ de polegada. 

6.3.1.2 TRATAMENTO E PINTURA 

A madeira deve receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. 

 

6.3.2 

 

CHAPAS DE VEDAÇÃO EXTERNA 

As placas de vedação externa nas paredes serão de compensado naval multilaminado de 
20mm de espessura, 2440x1220mm. As chapas devem possuir miolo compacto e 
resistente ao empenamento. Paginação e quantificação conforme detalhamento constante 
no projeto arquitetônico. 

6.3.2.1 FIXAÇÃO 

A fixação das chapas deve ser feita com parafusos próprios para madeira, com cabeça 
chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou similar. Comprimento de 50mm, sendo 20mm liso, 
com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível a pré-furagem das chapas. O espaçamento deve 
ser regular, com disposição simétrica na chapa, com a instalação de um parafuso a cada 
40 cm linear de borda de chapa. 

6.3.2.2 TRATAMENTO E PINTURA 

Os possíveis furos no topo das chapas devem ser preenchidos com massa de 
marceneiro. As chapas deverão ser lixadas e receber duas mãos de selador à base 
d’água e mais duas mãos de verniz de proteção superficial, também à base d’água, em 
todas as faces, especialmente no topo. 

 

6.3.3 

 

CHAPAS DE VEDAÇÃO INTERNA 

As placas de vedação interna nas paredes serão de compensado naval multilaminado de 
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12mm de espessura, 2440x1220mm. As chapas devem possuir miolo compacto e resistente 
ao empenamento. 

 

6.3.3.1 

FIXAÇÃO 

A fixação das chapas deve ser feita com parafusos próprios para madeira, com cabeça 
chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou similar. Comprimento de 40mm, sendo 12mm liso, 
com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível a pré-furagem das chapas. O espaçamento deve 
ser regular, com disposição simétrica na chapa, com a instalação de um parafuso a cada 
40 cm linear de borda de chapa. 

6.3.3.2 TRATAMENTO E PINTURA 

Os possíveis furos no topo das chapas devem ser preenchidos com massa de 
marceneiro. As chapas deverão ser lixadas e receber duas mãos de selador à base 
d’água e mais duas mãos de verniz de proteção superficial, também à base d’água, em 
todas as faces, especialmente no topo. 

6.4 PISOS 

 O Piso da edificação é composto por chapas de compensado naval multilaminado 30 mm 
conforme modulação da chapa, evitando cortes em obra e utilizando o maior 
aproveitamento das chapas. É necessária a instalação de faixas – tabeiras, para 
complementar o plano de piso e ajustar à medida final de obra, para tanto estas devem 
ser executadas após a instalação das chapas inteiras a fim de completar sob medida os 
vãos. 

 

6.4.1 

 

CHAPAS DE PISO 

As chapas de piso deverão ser de compensado naval multilaminado de 30mm de 
espessura, 2440x1220mm. As chapas devem possuir miolo compacto e resistente ao 
empenamento. Paginação e quantificação conforme detalhamento constante no projeto 
arquitetônico. 

 

6.4.2 

 

TABEIRAS E ARREMATES DE PISO 

Deverão ser compostas do mesmo compensado naval multilaminado 30 mm. Fixadas sobre 
estrutura terciária e secundária de piso. Paginação e quantificação conforme 
detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

 

6.4.3 

 

FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE PISO E TABEIRAS 

A fixação das chapas deve ser feita com parafusos próprios para madeira, com cabeça 
chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou similar. Comprimento de 60mm, sendo 30mm liso, 
com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível a pré-furagem das chapas. O espaçamento deve 
ser regular, com disposição simétrica na chapa, com a instalação de um parafuso a cada 
60 cm linear de borda de chapa. 

 

6.4.4 

 

TRATAMENTO E PINTURA 

Os possíveis furos no topo das chapas devem ser preenchidos com massa de 
marceneiro. As chapas deverão ser lixadas e receber duas mãos de selador à base 
d’água e mais duas mãos de verniz de proteção superficial, também à base d’água, em 
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todas as faces, exceto na superior, onde será executada uma proteção mais rígida: tipo 
Synteko ou Vita. 

6.5 COBERTURA  

 

 

 

A cobertura será coberta por vegetação. É um plano, com leve inclinação para 
escoamento da água. A composição de suas camadas segue a seguinte ordem: 

- leito de chapas de compensado com espelhos laterais; 

- camada de proteção mecânica inferior da manta; 

- impermeabilização; 

- camada drenante, com sistema de drenagem e gárgulas; 

- camada de substrato vegetal; 

- vegetação; 

- algeroz de acabamento na borda superior dos espelhos. 

 

6.5.1 

 

CHAPAS DE COBERTURA E TABEIRAS 

As chapas de cobertura deverão ser de compensado naval multilaminado de 30mm de 
espessura, 2440x1220mm conforme modulação da chapa, evitando cortes em obra e 
utilizando o maior aproveitamento possível das chapas. As chapas devem possuir miolo 
compacto e resistente ao empenamento. 

É necessária a instalação de faixas – tabeiras, para complementar o plano de 
cobertura, para tanto estas devem ser executadas após a instalação das chapas 
inteiras, a fim de completar sob medida os vãos. Serão do mesmo compensado naval de 
30mm, fixadas sobre estrutura terciária e secundária de piso. 

Paginação e quantificação conforme detalhamento constante no projeto arquitetônico. 

6.5.1.1 FIXAÇÃO  

A fixação das chapas e tabeiras deve ser feita com parafusos próprios para madeira, 
com cabeça chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou similar. Comprimento de 60mm, 
sendo 30mm liso, com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível a pré-furagem das chapas. O 
espaçamento deve ser regular, com disposição simétrica na chapa, com a instalação de 
um parafuso a cada 60 cm linear de borda de chapa. 

6.5.1.2 TRATAMENTO E PINTURA 

Os possíveis furos no topo das chapas devem ser preenchidos com massa de 
marceneiro. As chapas deverão ser lixadas e receber duas mãos de selador à base 
d’água e mais duas mãos de verniz de proteção superficial, também à base d’água, em 
todas as faces, especialmente no topo. 

 

6.5.2 

 

ESPELHOS 

São as tábuas de borda da cobertura, peças fixadas ao longo de todo o perímetro da 
cobertura. Deverão ser executadas em madeira de demolição, com seção 2,5 x 30 cm. 

As peças devem ser limpadas e retiradas todas as ferragens que venham a estar 
incrustadas na madeira. As peças devem receber acabamento a fim de não deixar fibras 
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“arrepiadas” e deve ser lixada no sentido dos veios da madeira, não é necessário o 
aplainamento da madeira. 

6.5.2.1 FIXAÇÃO  

A fixação dos espelhos deve ser feita com parafusos próprios para madeira, com 
cabeça chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou similar. Comprimento de 50mm, sendo 
20mm liso, com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível a pré-furagem das peças. O 
espaçamento deve ser regular, com disposição simétrica na borda, com a instalação de 
um parafuso a cada 60 cm linear. 

6.5.2.2 TRATAMENTO E PINTURA 

Os espelhos devem receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. 

 

6.5.3 

 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO  

A impermeabilização da cobertura é um ponto de extrema importância na execução do 
projeto, além da estanqueidade necessária para o próprio uso, a durabilidade da madeira 
está em jogo também. Deverá ser executada com extremo cuidado para não criar pontos 
de perfuração, ou rasgos. 

O material deverá ser uma manta de PVC flexível, obtida por processo de calandragem, 
na cor branca. Tipo lona de biodigestores da Sansuy, ou similares. 

A instalação da manta deverá ser executada por pessoal especializado, que forneça 
garantia do serviço. 

6.5.3.1 PROTEÇÀO MECÂNICA INFERIOR 

Deverá ser instalada uma camada de material macio, inerte, antes da instalação da 
lona, sobre a superfície dos compensados já pintados. É indicado o uso de manta 
geosintética do tipo Bidim, ou carpete de forração novo ou usado, facilmente adquirido 
pelas instaladoras de carpetes novos. Esta camada deverá revestir todas as faces da 
“piscina” de cobertura, sobresaindo 20cm nas bordas para sua fixação no algeroz de 
borda. 

6.5.3.2 FLANGE DE SAÍDA DE ÁGUA 

Os dois únicos pontos de perfuração da manta deverão ser as duas aberturas para 
saída da água da chuva, estas serão compostas de flanges de PVC de 100mm, do tipo 
utilizado em caixas d'água. 

6.5.4 COBERTURA VEGETAL 

A cobertura vegetal deverá ser composta dos seguintes sistemas: sistema drenante, 
substrato vegetal e vegetação. 

6.5.4.1 SISTEMA DRENANTE 

O sistema conta com uma lâmina de um material drenante – geocomposto drenanate 
10mm, tipo MacDrain 2L da Maccaferri, ou similar; e um dreno – tubo de ∅ 100mm, em 
PEAD perfurado, devidamente envolvido para proteger da colmatação dos furos com o 
substrato. A lâmina drenante deve envolver toda a superfície da manta e enrolar-se 
no tubo dreno, instalado na aresta inferior do plano da cobertura. 

6.5.4.2 SUBSTRATO VEGETAL 

A camada de substrato deverá ser de composto orgânico, próprio para plantio. A 
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espessura da camada não deverá ultrapassar 8cm, sem compactação. Logo após a 
instalação do substrato este deverá superficialmente com folhas ou palha seca a fim 
de não permitir a incidência solar direta, caso a camada de vegetação não seja em 
forma de leiva e instalada logo a seguir. 

6.5.4.3 VEGETAÇÃO 

Deverá ser instalado leivas de grama São Carlos, ou Gaúcha, cobrindo toda a 
superfície do substrato vegetal. 

6.5.5 ALGEROZ  

Na borda superior dos espelhos que percorrem todo o perímetro da cobertura deverá 
ser instalado em algeroz metálico, que abrace e fixe as camadas de proteção mecânica, 
manta e lâmina drenante no topo do espelho. Deverá ser executado em chapa 
galvanizada e<⅛ de polegada, seção “U”, lateral de 3cm e superior 4cm. Fixada por 
parafusos com arruelas plásticas a cada metro. 

6.6 ESQUADRIAS  

 As esquadrias serão de madeira, eucalipto de reflorestamento (Eucaliptus Saligna), com 
módulos vítreos, conforme projeto arquitetônico. É imprescindível a medição dos vãos 
pelo construtor das esquadrias antes da sua encomenda. 

6.6.1 
TRATAMENTO E PINTURA 

A madeira deve receber duas mãos de selador à base d’água e mais duas mãos de 
verniz de proteção superficial, também à base d’água. Deve ser aplicado em todas as 
faces da esquadria antes da instalação. 

6.6.2 
FIXAÇÃO 

A montagem das esquadrias nos vãos da estrutura deve ser executada com especial 
atenção para os alinhamentos e esquadros. A fixação dos marcos deve ser feita com 
parafusos próprios para madeira, com cabeça chata e orifício Phillips, tipo Mitofix, ou 
similar. Comprimento de 60mm, sendo 30mm liso, com ∅ ⅛ de polegada. É imprescindível 
a pré-furagem das peças. O espaçamento deve ser regular, com disposição simétrica. 

6.6.3 
FERRAGENS 

As ferragens serão de latão ou bronze, com partes em aço, cromadas. As dobradiças 
serão de aço inoxidável, fixadas com parafusos, em número de três para cada folha de 
porta. 

6.6.4 
VIDROS 

Nas portas, nas janelas fixas nas e janelas de correr deverão ser instalados vidros 
lisos, incolor, de 6mm. Em todas as bandeiras, janelas pequenas superiores, poderá ser 
instalado vidro comum, liso, incolor de 4mm. 

6.7 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
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As instalações complementares - elétricas e hidrossanitárias - deverão ser ligadas às 
redes de abastecimento locais através de tubulações enterradas no solo. 

6.7.1 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tendo em vista as características de uso, estipula-se a instalação elétrica deverá ser 
em sistema bifásico.  

6.7.1.1 
CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO GERAL 
O dimensionamento do circuito alimentador foi realizado a partir do cálculo de potências 
ativas, conforme Quadro de Cargas anexo. 
Condutores fase: 2x6mm² - cores vermelha e marrom, respectivamento R e S. 
Condutor neutro: 6mm² - cor azul claro 

6.7.1.2 
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 

O quadro de distribuição será metálico, tipo sobrepor, fabricado em chapa de espessura 
mínima de 16BWG com capacidade de locação de seis disjuntores. Deverá conter: 
disjuntor geral, dispositivo de proteção DR, barramento de interligação de fases, 
disjuntores dos circuitos terminais, barramento neutro e barramento terra. 

6.7.1.3 
CONDUTORES 
Os condutores deverão ser de cobre com isolamento termoplástico em PVC com 
temperatura máxima de serviço de 70°C, conforme NBR 6148. Deverão seguir o seguinte 
padrão de cores: FASES: vermelho, NEUTRO: azul claro, RETORNO: preto e TERRA: verde. 

A seção mínima para os circuitos de força será de 2,5mm². 

Os circuitos terminais têm suas seções indicadas em planta.  

Está previsto comando de espera para futura instalação de iluminação externa. 

As emendas necessárias nos circuitos terminais deverão estar localizadas em caixas de 
passagem e deverão ser adequadamente isoladas. 

6.7.1.4 
ELETRODUTOS 

Os eletrodutos serão aparentes com acabamento de aço galvanizado, fixados por 
braçadeiras a cada 60cm de comprimento. Dimensionamento está descrito em planta. 

6.7.1.5 
ATERRAMENTO 

Inspeção para acesso ao conector – tracho de tubulação de PVC diâmetro 150mm e 30cm 
de profundidade, com tampa.  

Condutor de aterramento: 6mm² - cor verde 

Eletroduto de aterramento: DN ¾ de polegada de aço galvanizado 

Barra aterrada: perfil de aço zincado 20x20x3mm, comprimento 240cm  

6.7.2 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias limitam-se a uma pia de cozinha. Estabelece-se o 
tratamento de águas cinzas no local.  

6.7.2.1 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 

A pia será alimentada por ramal de água fria. Um registro de gaveta será posicionado 
de forma que possibilite manutenção.  

6.7.2.2 
ESGOTO SANITÁRIO - CAIXA RETENTORA DE GORDURA 

Deverá ser instalada caixa retentora de gordura para a separação de sólidos e 
gordura. O efluente deverá ser conduzido ao leito de avapotranspiração. 
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6.7.2.3 
TRATAMENTO DE EFLUENTES – LEITO DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
Consiste em um canal a 50cm de profundidade e com 100cm de comprimento. Em cada 
lado serão disposto uma fileira de tijolos furados de forma que encaminhem o efluente 
para o solo. Será coberto, primeiramente, por uma camada de tijolos maciços e, em 
seguida, por uma camada de terra compactada. 

 

 

 

 

07. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 

As áreas externas deverão ficar limpas e organizadas após a conclusão dos serviços. 
Os canteiros, as árvores e a grama deverão ser reconstituídos, caso for necessário. 

A obra somente será considerada concluída e pronta para a entrega, após a 
verificação da execução de todos os ítens deste memorial. A entrega só será efetuada após 
a limpeza geral da obra e do terreno, estando ambos livres de resíduos, com todas as 
instalações em perfeitas condições de uso.  

 

 

08. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de entrega será de 70 dias corridos, contados após a assinatura do contrato, a 
partir do 1º dia após a emissão da ordem de serviço. 

 

 

09. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

São de responsabilidade da Contratada todos os serviços que se façam necessários, bem 
como conferir todas as medidas no local da obra, para a perfeita execução dos serviços. 

Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos, deverá ser esclarecida junto 
à Prefeitura Universitária, antes da licitação.  

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado visando à 
conservação dos mesmos. O canteiro de obras de montagem deverá ser mantido 
permanentemente reservado, a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o 
intuito de evitar acidentes e/ ou danos a pessoas ou à obra. Será de inteira responsabilidade 
da Contratada o uso de equipamentos de segurança (EPI) por parte de seus funcionários. 

Os materiais e serviços ficarão sujeitos a fiscalização da Prefeitura Universitária, que 
poderá, a qualquer tempo, rejeitá-los, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir 
atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da Contratada. 

Todos os serviços e estruturas complementares que se façam necessários para a perfeita 
execução dos serviços, ficarão a cargo da contratada. 
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Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente a 
Prefeitura Universitária, necessitando para tanto a autorização da mesma por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porto Alegre, 09 de junho de 2007. 
 

 
 

Arq. Cristian Illanes (CREA/RS 120.289-D) 
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