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LOCAL重ZACÅo: CAPÅo DOS LOPES - FORTALEZA DOS VÅLOS, RS

ÅREA TOTAL: 61,83m2

l.O Movi皿entO de Terra e Locacao da Obra

- Deveねser efetuado a limpeza do teneno com remo9割o do material excedente.

一Os aterros e cortes evenluais dever執o ser exleCutades com俺cnica adequeda e mantidas

as rela96es de 2:1 em aterros e l :l em corte (horizon血l e vertical).

- A obra deveri ser locada com extremo rigor; Os esquadres conferides e as medidas

tomadas em conformidade com diferentes niveis de cada細ea destinada a constru辞O.

- As paredes deveI宮O Ser locadas pelo seu eixo, a血n de compensar diferengas en億e as

medidas reais dos tijoles com as cousi弧adas em Planta Baixa.

2.0- Fu皿dac5憐

As funda96es serあexecutadas com base em soIo conpactado e resistente a fim de nao

apresentarem defomap6es e recalques. Ser釦o executadas fundap6es superficiais, diretas

SObre o terreno, nas Valas escavadas, livres de qunlquer material ong紅ico, a億avds de

SapataS co正das de concreto cicIOpico, nO traap l:3:4, com mais 30% de pedra de mao,

nas dimens6es 40x50cm, sob todas as paredes. O Nivelamento dos alicerces ser各feito

∞m alvenaria de tijolus maci9es de 20cm de eapessura, aSSentades com argamassa

mista no traap l:2:6. Sobre esta aivenaria, Se聴O constn瓦das vigas de Baldrame, de

ConCreto amado no tr8し印l:3:4. Para a amango das funda96es e dis血bui9執o das

CangaS das paredes para as sapatas corridas, as vigas baldrames se聴o de 15 x 25cm, SOb

todas as paredes extemas e intemas da residencia. As Vigas te聴o armaduras de O4

barras de apo CA-50 de lO,Omm e estribes de 5,Orm a caぬ20on. As vigas baldrame

Ser約言叫Permea皿izadas com O2 demaus de camada hidroasfalto a餓o, e apds uma

Pulverizapao com劃宙a grossa, anteS de iniciar o levantamento das alvenarias.

2.l- Vigas de Ba皿rame: Com sistema de corte e dobra, Ou Sqa, Pronta. Fわricada com

4 ba調as de ferro 3/8” e ama調96es de 25 em 25cm com ferro 4.2.

3.0 - Impermeabilizac6es

As cintas de ama虹apaO (vigas de baldrame) serao inpemea心ilizadas com hidroasfalto

em duas dem釦os. O concreto com que ser executado o piso deve血ter adi婦O de

Produto impermeわilizante adequado.

4.0 - A萱venarias

As paredes intemas e extemas da residencia serao de tijoles ceramicos O9餌OS, COm

dimens6es l l’5x14x19cm, aSSentados a chato, com eSPeSSura nOminal紐Ial de 15cm.

Antes do assentamento us tiioles ser欲) mOlhadus a fim de evitar a absor確v de ag脚da

argamassa. As ju皿taS deverao estar niveladas e col血afiadas de +- l,Oon e bca

ana重ra確O nes CantoS e enco血O das paredes. A angamassa de assentamento deve略ser



no億坤o l:2:6 (Cimento:Cal:areia m6dia). Dever蚤o ser deixados vaos nos Iocais onde

serao fixadas as esquadrias para o seu perfeito encaixe・ O p6-direito esta descrito nos

cortes em toda a鉦ea da constru確O, devendo as paredes ser erguidas ate a altur"a de

2,50cm e ap6s serem encimadas pela cinta de arnarra9蚤O de concreto amado, COm 20cm

de al同ra, SObre as paredes intemas e extemas.

5.0 - Cobertura

A cobertura dever各ser de telha fibrocimento 6mm, fixadas sobre ter9aS de cedrilho de

2,5x5cm, SObre estrutura de madeira de cedri血o de primeira qualidade, em duas dyas,

com inclinapfb de 20%, COnfome p垂ieto, eapa9adas aproximadamente a cada l,5m e

apoiadas sobre as vigas e a estrutura de madeira. Sobre esta cobe血ra serao colooadas

cuneeiras de fibrocimento. As tesouras ser歓o feitas com guias de madeira de eueaIipto

2,5x1 5cm, Chapeadas de foma treli9ada, em quantidade compativel com os vaos.

5.1 -細orro

Forro em PVC com 20cm de larg鵬em todas os ambientes intemos da obra’alem de

beirais (abas) extemos.

6.0 - Piso Cera皿ico

Ser各executado o leito de brita nO OI com espessura m血ima de 3cm e contrapiso de

concreto com eapessura minima de 5cm e FCK = 18 MPa. O piso utilizado em todos os

anbie加es ser各o ceramico, em dimens6es variかeis, aSSentado com angamassa colante

AC-I nasむeas intemas, SObre o con億apiso de concreto simples.

7.0 - Revestimento de argamas§a

As paredes intemas e extemas deverao receber revestinento com chapisco e embo9O

intemo com l,Ocm de espessura, e eXtemO COm 2,50cm de eapessura. Todas a§ Paredes

rebocadas deverao apresentar acabamento final perfeitamente planas, ap同madas e

alinhadas. As angamassas terao os seguintes tra9OS.

Chapisco: 1 :4 (Cimento:areiao)

Embo9〇月Massa血ica: l :2:6 (Cimento:Cal:areia media)

8.0 - Esquad血s

- As portas intemas serao semi-OCaS, de ab血(COnfome r印resenta鋒O em Plama), em

madeira de pinho, as eXtemas em madeira macica de mista, O marCO e guami9各O em

Pinus ou eucalipto, COmPOSta POr ferragem do tipo metalica (fechadura adequada para

POrta intema e extema). Medidas constantes em prQjeto.
- Janelas me也licas, de correr, duas folhas, COm fe調agenS e Vidros inclusos.

一Detalhamento e medidas das esq脚drias deverao ser observadas em prqieto.

- A porta extema ser各de alun血io, de correr, duas folhas, COmPleta, COm Vidro.

9.0 - Instalac6es Hidrossanitarias
- Executadas confome trapado e dimensionanento do prgivo hidrossanit鉦io. Sendo

que a fos§a e Sunidouro deverfb seguur a risca o dimensionamento e executada com

afastamento m血imo de l ,50m de qunisquer divisas.
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10.0 - Instalac6es E16trica§

一Executadas confome億apado e dimensionamento do prQjeto elctrico.

- As paredes intemas e extemas receberao una demao de selador e duas demaos de t血ua

acrilica fosca (i加ema e extemamente).

_ Asわerturas em madeira e met創ica deverao receber acabamento em uma demao de

fundo (Selador) e duas dem脅os de tinta esmahe (COr a Ser defihida).

12.0　- Servico§範nais

- Remo確O de todo o ent`皿o proveniente das obras e serv19OS.

一De foma geral, a Obra devera pem劃1eCer na medidr do possivel sempre limpa e

鰹rvorecer os億abalhos.

Fortaleza dos Valos- RS, 23 de setembro de 2019.

MARC重A ROSSATTO FREDI

CAU/RS 37.973-5.

COM叩N霊DADE QUILOMBOLA

CAPÅo DOS LOPES
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