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e Prevenção a Incêndio de acordo com as normas do CBERJ. A contratada deverá fornecer cópia do Laudo à Gerência do Programa Novas
Alternativas.
3.8. Recuperação da fachada preservada e demais elementos
Poderão ser aceitas alternativas para qualquer item destas especificações desde que se mostrem comprovadamente mais eficazes e somente
após aprovadas pela Fiscalização.
A empresa que realizar os serviços aqui descritos ficará obrigada a selecionar e guardar em local apropriado dentro das dependências do prédio,
todos os elementos arquitetônicos originais que forem removidos e indicar em planta o local de procedência.
As empresas que participarem da licitação referente aos serviços aqui
especificados deverão apresentar comprovada experiência em obras de
restauração para a análise de uma comissão.
Todos os serviços aqui relacionados deverão obedecer às especificações, à metodologia de execução e ao que estiver indicado em planta e
no presente Termo de Referência, salvo alteração que surja por qualquer
impossibilidade de previsão, seja determinada pela Fiscalização ou ainda
por razões de conveniência do Contratante.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1. Demolições
Toda e qualquer construção irregular e/ou elementos de construção antiga que não estão previstos no projeto deverão ser demolidos e devidamente removidos do local conforme previsto no item 2.10. Deverá ser realizada a limpeza e remoção de todos os escombros e entulhos existentes.
Deverão ser executados os escoramentos e contraventamentos que se
fizerem necessários para preservação da fachada.
Antes de qualquer demolição, deverão ser tomados todos os cuidados
necessários a evitar qualquer tipo de dano ou comprometimento na estabilidade de elementos circundantes.
As demolições deverão atender à regulamentação de segurança e medicina do trabalho.
4.2. Muros
Todos os muros novos que fizerem divisa com imóveis vizinhos deverão
ser executados com altura de 3.50m e com aplicação de chapim conforme detalhe de projeto.
4.3. Alvenarias e Estruturas
As paredes serão de bloco de concreto adequados ao sistema estrutural
construtivo escolhido pela Firma Empreiteira, a partir das seguintes opções: bloco estrutural auto-portante; estrutura convencional de concreto
armado e alvenaria de vedação; ou estrutura metálica e alvenaria de
vedação. Para melhor adequação ao projeto poderá ser usado mais de
um método construtivo.
4.4. Revestimentos e Pintura
4.4.1. Fachada Principal Preservada
Deverá ser previsto o devido escoramento da fachada a fim de preservar
a perfeita integridade da mesma.
Revestimentos
Deverá se proceder a vistoria das superfícies, por percussão, com ferramenta não cortante ou perfurante, de modo a identificar e mapear as áreas de
reboco soltas, que deverão ser removidas. Serão consolidadas as pequenas
fissuras. Deverá, nas áreas de alvenaria exposta, ser feita limpeza da superfície com escovas de cerdas duras para remoção de materiais desagregados. Deverá ser aplicado reboco sobre a camada de emboço com espessura
igual a original, antes que se finalize a pega da argamassa.
A pintura das alvenarias será em tinta PVA fosca nas cores especificadas
em projeto.
Restauração dos ornamentos
Todos os ornatos deverão ser vistoriados por percussão com martelo de
borracha, de modo a identificar e mapear todas as áreas soltas e com
fissuras. As argamassas soltas deverão ser removidas para que as armaduras fiquem expostas. As argamassas antigas deverão ser limpas e escovadas com escova macia de nylon. Seguidamente, deverá ser aplicado
um adesivo estrutural à base de epóxi, tipo Sikadur 32 ou similar, com
a finalidade de melhorar a ligação entre a argamassa antiga e a nova.
Deverá ser aplicada, em seguida, argamassa de complementação das
partes faltantes, que será nivelada, gabaritada ou moldada, conforme o
caso. O traço da argamassa deverá ser definido experimentalmente até
determinar a melhor opção para homogeneização de textura e aspecto
da superfície.
Caso não sejam encontrados no local exemplares completos ou pedaços dos elementos que compõem a fachada preservada, e que deverão
ser refeitos, executar conforme desenhado em projeto ou de acordo com
orientação da Gerência do Programa Novas Alternativas da SMH.
Recuperação de cantarias
A limpeza inicial será executada com água corrente, detergente neutro
do tipo Detertec 7, diluído a 10% e escovação com escovas de cerdas
macias naturais ou de nylon. Deverão ser observadas as áreas mais fragilizadas por desagregação que, mesmo consolidadas emergencialmente,

são os trechos de maior risco de perda de material pétreo. As áreas de
desagregação da superfície, onde os minerais constituintes das rocha estiverem sem coesão interna, devem ser escovadas muito suavemente e
logo depois consolidados.
A retirada de pixações deverá ser feita por uma pessoa experiente, que
saiba utilizar de maneira mais proveitosa e eficiente os produtos de limpeza. Os produtos necessários à limpeza da pedra se tornam nocivos quando acumulados em sua superfície. As tintas de spray aspergidas com
pressão sobre a superfície da rocha exposta à intempérie, instalam-se
nas microfissuras existentes. O técnico, devidamente protegido com máscaras de filtro duplo para gases inorgânicos, luvas de proteção de látex e
óculos, devera aplicar o removedor automotivo Wanda ou Anjo e Pintoff,
pincelado com trincha de 1 ½” em área pequena e determinada, deixando
agir pelos 10 minutos recomendados pelo fabricante. A superfície sensibilizada pelo removedor deverá ser esfregada com escovas pequenas de
cerdas de metal ou nylon rijo, nunca de latão, mais uma vez em ação limitada à área de tratamento. Os resíduos de tinta solubilizada e removedor
devem ser recolhidos com estopa umidecida em álcool etílico PA ou acetona. O processo todo deverá ser repetido no mesmo espectro de área,
quantas vezes forem necessárias até a completa neutralização da tinta e
limpeza da pedra. Após a limpeza de um trecho completo ou próximo ao
fim do dia, toda a área onde o removedor foi aplicado deverá ser lavada
com detergente neutro e receber enxágüe copioso com água corrente.
As rachaduras que já estiverem limpas deverão receber um jato de ar comprimido para a remoção dos resíduos sólidos depositados na rocha, permitindo a
ação mais eficiente do líquido consolidante. O técnico deverá aplicar o adesivo
Sika 52 com seringas nas rachaduras, gradativamente, até o total preenchimento dos espaços. A rocha deverá estar protegida com massa de modelar branca
ou argila, evitando-se a produção de manchas desnecessárias.
Caso não existam pedaços da cantaria original, as peças faltantes deverão ser refeitas em concreto apicoado fino conforme desenhado em
projeto ou de acordo com orientação da Gerência do Programa Novas
Alternativas da SMH.
Dúvidas em relação a qualquer procedimento deverão ser sanadas previamente com a Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer justificativas para a não correção de erros consolidados.
4.4.2. Fachadas
Fachadas internas e dos fundos - pintura acrílica fosca na cor marfim
sobre emboço camurçado.
Para os prismas de ventilação, empenas e muros - pintura acrílica fosca
na cor marfim sobre emboço camurçado.
4.4.3. Paredes internas
• Salas, quartos, circulação dos apartamentos, casas de bombas, medidores e depósitos – pintura PVA fosca na cor branco neve, sobre alvenaria emboçada e emassada.
• Banheiros (das unidades residenciais e de funcionários) – revestidos
com azulejos 15x15cm, branco extra, até a altura de 1,50m (10 fiadas) em
todo o perímetro, exceto dentro do box, cuja altura deverá ser de 2,25m
(15 fiadas até o rebaixo em gesso). Acima do azulejo pintura acrílica fosca
na cor branco neve sobre alvenaria emboçada e emassada.
• Pátio coberto, escadas e circulações comuns – pintura acrílica fosca
cor marfim.
• O depósito de lixo será revestido em todo perímetro, em azulejo branco
15x15 cm até a altura de 1.50m. Acima do azulejo pintura acrílica fosca na
cor branco neve sobre alvenaria emboçada e emassada.
• Cozinhas e áreas de serviço - revestidos com azulejos 15x15cm, branco
extra, até a altura de 1,50m (10 fiadas). Acima do azulejo pintura acrílica
fosca na cor branco neve sobre alvenaria emboçada e emassada.
4.4.4. Pisos
• Sala, quarto, circulação dos apartamentos, cozinha, área de serviço,
circulações comuns e pátio coberto – cerâmica anti-derrapante 30x30cm,
cor clara, padrão liso, no mínimo PEI 4.
• Banheiros (das unidades residenciais e de funcionários) e depósito de
lixo – cerâmica anti-derrapante 30x30cm, cor clara, padrão liso, no mínimo PEI4, sobre cimentado liso impermeabilizado com Sika com 1,5 mm
de espessura no banheiro, rejuntada com cimento branco.
• Escadas comuns - cimentado queimado com colocação de fita anti-derrapante na beirada dos degraus.
• Calçadas internas, casas de bombas e depósitos – cimentado queimado
com junta batida em módulos de 60x60cm.
• Pátios descobertos – piso intertravado
4.4.5. Tetos
• Sala, quarto, circulação dos apartamentos, cozinha, área de serviço, circulações comuns, pátio coberto, depósitos, casas de bombas, depósito de lixo
e banheiro de funcionários – pintura PVA fosca na cor branco neve, sobre
laje emboçada e emassada, salvo indicação de rebaixo em gesso no projeto,
que deverá receber pintura PVA fosca na cor branco neve.
• Banheiros das unidades residenciais – pintura PVA fosca na cor branco
neve sobre rebaixo em gesso.
4.4.6. Rodapés
• Sala, quarto, circulação dos apartamentos,– em madeira de lei na dimensão de 5x2cm, com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco.
• Casas de bombas e depósitos – em cimentado na dimensão de 5x2cm,
com pintura acrílica fosca na cor da parede.
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• Pátios descobertos e escadas comuns – em cimentado na dimensão de
20x2cm sem pintura.
4.4.7. Alizares
Para todas as portas internas de madeira serão colocados alizares em
madeira de lei, na dimensão de 3x2cm, com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco.
4.4.8. Escadas internas dos apartamentos
Em estrutura metálica e degraus em chapa metálica com pintura anti-corrosiva e esmalte sintético fosco cor cinza grafite ou em concreto
emboçado e emassado com pintura acrílica fosca na cor branco neve e
piso e espelho em cerâmica anti-derrapante 30x30cm, cor clara, padrão
liso, no mínimo PEI4 com fita anti-derrapante.
4.5. Cobertura
O ponto do telhado terá que ser rigorosamente respeitado conforme projeto, que deverá ser executado em telhas francesas. A estrutura de suporte poderá ser executada em madeira de lei ou metálica com tratamento
anti-corrosivo (essa última somente em caso do telhado estar sobre laje).
Toda madeira deverá sofrer tratamento ignífugo e anticupim. A imunização será feita com Dursban 4E da Dow Elanco, ou material similar,
solvido em querosene de acordo com as especificações do fabricante,
aplicado com pulverizador em todas as faces.
Deverá ser executada proteção contra eventuais infiltrações através das
telhas, com Tyvek e manta aluminizada (bobina) colocados entre ripas
e caibros formando “venezianas” de maneira a permitir perfeita aeração
do telhado.
Nas calhas e panos de lajes descobertos - impermeabilização com manta asfáltica de aplicação à quente e posteriormente cimentado desempenado com caimento adequado aos ralos hemisféricos.
4.6. Cisterna e caixas d’água
A cisterna e a caixa d’água deverão ser executadas em bloco estrutural
auto-portante ou estrutura convencional de concreto armado. Estes
deverão ser impermeabilizados com manta asfáltica.
4.7. Esquadrias
4.7.1. Fachada Principal Preservada
As portas e janelas existentes na fachada, deverão ser totalmente recuperadas como descrito abaixo e as novas deverão ser executadas em
madeira de lei, de acordo com o projeto, com pintura esmalte sintético
fosco na cor especificada pelo mesmo.
Todas as peças que forem desmontadas e retiradas deverão antes
ser marcadas, ainda no local, identificando ligações e posicionamento. O critério para a restauração das esquadrias deverá considerar o
máximo aproveitamento das peças originais. A madeira usada deverá
ser do mesmo tipo. Deverão ser recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas,
madeira desigual ou qualquer outro defeito. Todos os vidros deverão
ser removidos, bem como a massa de vidraceiro remanescente. Todas
as peças (fixas ou móveis) terão as camadas de tinta removidas pelo
método de decapagem a vapor. Não será admitido em nenhuma hipótese o uso de maçaricos a gás que queimam a madeira e portanto não
são recomendados.
Toda madeira nova ou existente a ser aproveitada deverá sofrer tratamento ignífugo e anticupim. A imunização será feita com Dursban 4E da
Dow Elanco, ou material similar, solvido em querosene de acordo com
as especificações do fabricante, aplicado com pulverizador em todas as
faces. No caso das madeiras reaproveitadas, deverá ser executado tratamento especializado que terá como procedimento o método de gotejamento, injeção localizada e borrifamento, devendo ser aplicadas até 3
demãos por peça de madeira.
Todas as ferragens originais remanescentes deverão ser retiradas e preparadas para posterior recolocação, e servirem de modelos para a escolha das peças a serem utilizadas nas esquadrias refeitas. Deverão ser
suficientemente robustas de forma a suportarem, com folga, o esforço a
que irão ser submetidas. Toda a massa, tinta e sujeiras, das ferragens originais, deverão ser totalmente removidas. As ferragens originais deverão,
sempre que possível, ser utilizadas numa mesma esquadria, evitando-se
a mistura com as novas.
Dúvidas em relação a qualquer procedimento deverão ser sanadas previamente com a Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer justificativas para a não correção de erros consolidados.
4.7.2. Fachadas internas e prismas de ventilação
As portas e janelas serão executadas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca nos modelos indicados em projeto.
4.7.3. Unidades residenciais e demais compartimentos
As portas internas das unidades serão executadas nas dimensões de
projeto, em madeira, pintadas em esmalte sintético acetinado na cor
branco (oca ou veneziana) ou em alumínio com pintura eletrostática
branca dependendo da indicação do projeto.
As portas de acesso às unidades serão em madeira com preenchimento
pintadas em esmalte sintético acetinado na cor branca.
4.8. Soleiras, Peitoris e Chapins
Serão executados em mármore branco polido e lustrado ou concreto de
acordo com localização e detalhes indicados no projeto.
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