
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
 
 
 
Obra: AMPLIAÇÃO PRÉDIO INDUSTRIAL 
Local: Rua Fontoura Xavier, s/nº, São José do Herval, RS. 
Proprietário: Pref. Mun. de São José do Herval 
 
 
 
 
0 - GENERALIDADES: 
O presente projeto visa a ampliação de Prédio Industrial com área de 250,00m2, e o pé direito 
de 6,00m com cobertura em aço/alumínio, e estrutura de concreto premoldado. 
 
 
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  
O terreno deverá ser limpo e decapada a camada vegetal, inclusive o solo orgânico na 
espessura mínima de 20cm. 
A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. 
 
 
2 - FUNDAÇÕES 
Viga de Fundação: A viga de fundação será de concreto premoldado armado fck 20 MPa e terá 
as dimensões de 15x40cm, e armaduras com 4 ferros 10,0mm e estribos 5,0mm a cada 
15,0cm. 
 
Impermeabilização: Será utilizada pintura asfáltica com uma camada de 0,5cm em 3 faces 
(contato com o solo e com a alvenaria) 
 
Sapata em Concreto Armado Isolada: A vala a ser aberta terá uma profundidade em torno de 
1,00m e sua largura 1,00m, com lastro de brita de 20cm para a colocação do concreto armado 
ferro 10mm, com fck de 25MPa.  
 
 
3 - ATERRO DO BALDRAME  
O aterro será executado com argila misturada com saibro miúdo, livre de entulhos e material 
orgânico, sendo a sua compactação executada em camadas com espessura de 40 cm. A 
compactação será manual. 
 
 
4 - ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA  
Estrutura: A estrutura será com pilares em concreto pré-moldado com dimensões de 20x25cm, 
viga baldrame e de respaldo em concreto premoldado de 15x40cm, e tesouras metálicas, 
formando o pórtico. Haverá terças metálicas perfil U40x100x2,65mm, AST 36. 
Cobertura: A cobertura será com telhas de aço/alumínio de 0,5mm, fixadas com parafusos 
isolados por arruela de borracha, nas terças. 



As telhas deverão ser vazadas com furadeira e com broca com bitola imediatamente superior a 
bitola do parafuso, para evitar trincas com o trabalho de dilatação das mesmas. 
Haverá colocação de calha em chapa de aço galvanizado. 
 
 
5 - PISOS 
Nesta etapa não haverá execução de piso. 

 
 

6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nesta etapa não haverá execução de instalações elétricas. 
 
 
7 - LIMPEZA GERAL  
O local deverá ser limpo quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas. 
 
 
 
 
 
 
São José do Herval, 02 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
Felipe dos Santos Zanotelli 
Engº Civil – CREA/RS 134.451 


