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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
DIRETRIZES GERAIS 

 
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas na retomada da Recuperação dos Equipamentos 
Ferroviários e execução dos serviços. 

Na execução de todos os projetos e serviços deverão seguir as Normas Técnicas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer 
destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 
constantes no projeto, conforme as pranchas gráficas que constituem o projeto básico 
além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do 
projeto básico. 

 
 

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 
 
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções, deverá ser consultado o Profissional Responsável. 
Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros. 
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas 

em escala prevalecerão sempre às primeiras. 
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 
serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 
pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito do autor do projeto e 
aprovação do setor responsável da Prefeitura Municipal de Cruzeiro. A Fiscalização 
poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 
especificações. 

Todos os projetos devem ser consultados antes e durante a execução de 
quaisquer serviços. 

 
 

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
 
Deverá haver fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços 

contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 
contratadas. Deverá haver também fiscalização em oficinas, depósitos ou 
dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras 
em reparo. 

A Fiscalização deve ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes 
estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas devem ser articulados entre si de modo 
a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e estarem de acordo com as especificações, 
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devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais 
serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

Deverão ser submetidos à Fiscalização amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los e caso julgar necessário deverá ser 
solicitada apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais 
ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, está 
destacado em item próprio na planilha orçamentária, e não faz parte da composição dos 
preços unitários. 

A equipe técnica responsável pela execução dos serviços deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra. A Fiscalização deverá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica desde que entenda que seja 
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

A substituição de material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser 
utilizado deverá ser apresentada com antecedência para autorização, a qual será dada 
por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir 
laudo de lnstituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica.4 

 
 

PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO 
 
As intervenções propostas seguem os princípios de mínima intervenção, 

distinguibilidade e reversibilidade, respeitando os valores estéticos e históricos do 
monumento e preservando a integridade física do mesmo e recuperando características 
originais. As intervenções no âmbito de adaptações necessárias procuram não 
descaracterizar o conjunto. 

Todas as fases da obra deverão ser acompanhadas de relatórios com registros 
fotográficos das soluções adotadas sendo ao final da intervenção elaborado um caderno 
da reforma. 

A obra deverá ser coordenada por responsável técnico com comprovado 
conhecimento em restauração.  

Deverá ser utilizado como apoio às intervenções a serem realizadas o Manual 
de Conservação Preventiva Para Edificações do Monumenta/Iphan, de autoria de 
Griselda Pinheiro Klüppel e Mariely Cabral de Santana. 

Serão feitos um planos de manutenção das edificações após a intervenção, 
incentivando a manutenção continua. 

 
 

PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL 
 
Execução de acesso à plataforma da Estação Ferroviária Central e Oficina 

Primitiva, refazendo o caminho que liga a Praça do Cinquentenário à área de Praça já 
configurada entre ambas edificações. Revitalização da linha férrea que dá acesso 
imediato à plataforma, ao longo dos dois prédios, e os trechos de linha férrea interiores 
à Oficina Primitiva. 

 
Serviços a executar 
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1  Serviços Preliminares 
Instalação de placa de obra e limpeza do terreno. 

1.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 
1.01 Capina e limpeza manual de terreno 

 
2 Demolições 

Retirada dos dormentes de madeira para reforma de via 
2.01 Retirada de dormentes de madeira 
 
3 Rstauração de via permanente 

Preparação para a instalação dos dormentes com execução de camada 
drenante com brita, instalação de dormentes e demais acessórios que viabilizem a 
utilização da via. Serão contemplados os trechos internos à Oficina Primitiva, e o 
trecho da antiga Sul Minas junto à correspondente a todo o acesso à plataforma da 
estação e  lateral da Oficina Primitiva. 
3.01 Dormente de madeira 
3.02 Preparação e aplicação de dormentes 
3.03 Camada drenante com brita número 3 
3.04 Acessórios para via 
 
4 Calçamento 

Será calçado trecho da Praça do Cinquentenário, faixa de acesso transpondo a 
linha férrea e Praça entre Estação ferroviária e Oficina Primitiva. 
4.01 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 
4.02 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
4.03 Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em 
tela soldada 
4.04 Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada 
4.05 Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento 
branco, juntas de 2mm 
4.06 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado 
com argamassa mista 
 
5 Elétrica e iluminação 
 Serão instalados postes de iluminação com luminária em led nas praças e ao 
longo da faixa de acesso. 
5.01 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 
5.02 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
5.03 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm 
5.04 Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 
uma luminária, altura de 3,00 m 
5.05 Luminária led retangular para poste de 4.750 até 7.800 lm, eficiência mínima 95 
lm/W 
 
6 Paisagismo 
 Será feito paisagismo conforme indicado em projeto. 
6.01 Terra vegetal orgânica comum 
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6.02 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) 
6.03 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) 
6.04 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m 
6.05 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m 
 
7 Complementos 

Serão instalados bancos de concreto e lixeiras, conforme indicado em projeto. 
7.01 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 
cm, modelo a definir. 
7.02 Lixeira metálica com pintura epoxi, com capacidade 31l, com suporte (poste), 
Goloni  LX 288 - LIXEIRA BH ou similar, na cor preto. 
 

 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL 
 

O edifício será completamente recuperado. Coberturas, fachada, esquadrias e 
elementos decorativos serão restaurados de forma a retornar à configuração que 
possuía na década de 1940, quando haviam se dado as grandes modificações que o 
configuraram no estado de leitura atual, conforme apresentado em projeto. As 
adaptações necessárias ao novo uso serão as mínimas necessárias para que não haja 
interferência na percepção da edificação. 

 
Serviços a executar 

 
1 Serviços preliminares 

Serviços destinados às instalações a serem utilizadas em obra. 
1.02 Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x 
1.03 Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem 
1.04 Locação de andaime metálico tubular tipo torre 
1.05 Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes 
 
2 Demolições 
 Serão removidos os elementos espúrios provenientes de acréscimos posteriores 
que prejudicam a leitura da edificação, materiais de técnica incompatível com a original 
e elementos não passíveis de recuperação. Serão retirados para posterior recolocação 
pós restauração elementos construtivos passíveis de recuperação. Ainda serão 
removidos alguns trechos de alvenaria para adaptação ao novo uso conforme indicado 
em projeto. 
2.01 Demolição de alvenaria tijolos furados s/ reaproveitamento (elementos espúrios, 
conforme projeto) 
2.02 Demolição de alvenaria tijolos maciços s/ reaproveitamento (elementos espúrios, 
conforme projeto) 
2.03 Demolição de revestimento de argamassa cimentícia 
2.04 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento 
2.05 Retirada de aparelhos sanitários 
2.06 Remoção de dispositivos para funcionamento de aparelho sanitário 
2.07 Remoção de azulejo e substrato em argamassa 
2.08 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
2.09 Retirada de piso em tacos de madeira 
2.10 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 
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2.11 Retirada de folha de esquadria em madeira 
2.12 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria 
2.13 Retirada de soalho inclusive vigamento 
2.14 Retirada de telhamento em barro 
2.15 Retirada de cumeeira ou espigão em barro 
2.16 "Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal" 

3 Cobertura 
Nos trechos com cobertura em telha francesa todo o telhamento deverá ser 

retirado com cuidado e acomodado de forma a preservar sua integridade. Todos os 
trechos comprometidos do madeiramento, incluindo-se trama e estrutura, deverão ser 
refeitos de forma idêntica à original, inclusive os encaixes de forma a preservar a técnica 
construtiva. A madeira utilizada deverá ser de alta durabilidade e com densidade similar 
ao madeiramento original, visando não sobrecarregar a estrutura.  Deverão ser 
aplicados inseticidas em todo o madeiramento o e nos trechos de madeiramento antigo 
que serão preservados. As telhas cerâmicas do tipo francesa deverão ser limpas, 
receber aplicação de silicone hidrofugante e recolocadas. Caso haja necessidade de 
substituição de telhas quebradas deverá ser apresentada protótipo das unidades a 
serem substituídas para verificação de compatibilidade com o telhamento existente e 
qualidade. 

Quanto à cobertura da plataforma de embarque serão restauradas as tesouras 
metálicas que receberão nova pintura de acordo com prospecção. As terças de madeira 
deverão ser refeitas Todo o madeiramento deverá ser refeitas de forma idêntica à 
original, inclusive os encaixes de forma a preservar a técnica construtiva. O telhamento 
será em telha metálica ondulada 17mm, tipo sanduíche com 2 águas, acabamento com 
pré pintura em ambas as faces, cor a definir, opção que garante a percepção de telhado 
de telha metálica similar ao original proporcionando conforto térmico à área da 
plataforma. 

No que diz respeito às águas pluviais, serão instalados rufos e calhas conforme 
os originais. 
3.01 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, om até 2 águas, incluso 
içamento 
3.02 Telhamento com telha metálica ondulada 17mm tipo sanduíche com 2 águas,  
pré pintada nas duas faces, acabamento a definir. 
3.03 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais 
que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte 
vertical.  
3.04 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, 
incluso transporte vertical.  
3.05 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. 
3.06 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical. 
3.07 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 
transporte vertical 
 
4 Forros 
 Forros e cimalhas serão restaurados. Nos ambientes onde os forros não forem 
originais deverá ser seguido o mesmo padrão dos ambientes com forro original. 
4.01 Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado 
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4.02 Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 cm 
 
5 Serviços Específicos de Restauração 
 Será feita prospecção de pintura em paredes internas e externas, pilares de 
sustentação da cobertura da plataforma, tesouras metálicas e esquadrias. 
 Toda a fachada será restaurada incluindo-se os elementos decorativos. Dentre 
as patologias encontradas na argamassa estão bolor/fungo, umidade ascendente, 
umidade descendente, trincas e fissuras, manchas e despregamentos. Onde houver 
bolor/fungo e/ou umidade ascendente/descendente as patologias deverão ser 
solucionadas de forma definitiva. Quanto aos despregamentos, onde for possível a 
argamassa deverá ser consolidada e onde não for possível deverá ser removida por 
completo e executada argamassa de igual composição, definida a partir de análise 
técnica em laboratório. Os trechos onde há argamassa com cimento na composição 
deverão ser removidos e substituídos por argamassa compatível com a original, 
conforme análise. 
 Deverá também ser restaurado o barrado em pedra fingida, consolidando ou 
refazendo trechos comprometidos e recompondo trechos demolidos para instalação de 
esquadrias. 
5.01 Serviços de prospecção de pintura 
5.02 Análise de traços de argamassas históricas externa e interna. 
5.03 Restauração de fachada, incluindo elementos decorativos, com argamassa 
compatível definida com base em teste de laboratório. 
5.04 Restauração de barrado em pedra fingida.  
 
 
6 Instalações Elétricas 
 Todas as instalações elétrica será refeita. Os dutos serão embutidos 
preferencialmente onde já passam dutos embutidos e chumbados com argamassa 
cimentícia, já que a mesma deverá ser removida e substituída por argasmassa 
compatível. Onde não for possível o embutimento e o mesmo prejudicar o revestimento 
original poderá optar-se por tubulação aparente. 
  Quanto à iluminação externa serão instaladas luminárias com lâmpada de led 
embutidas de solo junto à base dos pilares da plataforma e sóculos do corpo principal 
da estação. Na iluminação interna serão utilizadas luminárias de led diversas de forma 
a atender a necessidade do uso específico de cada ambiente. 
6.01 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 
6.02 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
6.03 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm 
6.04 Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor 
de sódio 250/400 W 
6.05 Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W 
6.06 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 
K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W 
6.07 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 
6.08 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 
6.09 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A 
6.10 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios 
6.11 Interruptor com 3 teclas simples e placa 
6.12 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
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6.13 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 
 
7 Instalações Hidráulicas 
 Todas as instalações hidráulicas serão refeitas. Os sanitários públicos foram 
locados no térreo do torreão nordeste, já desconfigurado conforme pode ser verificado 
no relatório fotográfico. As novas caixas d’água serão instaladas no entreforro da 
cobertura dos torreões. 
7.01 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros 
7.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 
7.03 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 
7.04 Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - 
fornecimento e instalação 
7.05 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - 
fornecimento e instalação 
7.06 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
 
8 Aparelhos e Metais Hidráulicos 
 Aparelhos sanitários e metais serão novos. Nos sanitários de uso geral as bacias 
serão de caixa acoplada minimizando a abertura de rasgos de tubulação nas paredes, 
enquanto nos sanitários acessíveis as mesmas deverão ter válvula embutida evitando 
possíveis acidentes. Tampos e bancadas serão em granito, qualidade a definir. 
8.01 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
8.02 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros 
8.03 Mictório de louça sifonado auto aspirante 
8.04 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ 
8.05 Lavatório em louça com coluna suspensa 
8.06 "Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em 
latão cromado, DN= 
1/2´" 
8.07 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 
8.08 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ 
8.09 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
8.10 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros 
8.11 Tampo/bancada em granito, espessura de 2 cm 
8.12 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm 
8.13 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado 
8.14 Válvula para bacia sanitária 
 
9 Impermeabilização 
 As áreas molhadas serão impermeabilizadas sob o revestimento cerâmico e piso 
de forma a evitar eventuais infiltrações em outros ambientes. 
9.01 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos 
 
10 Revestimentos de Parede Interna 
 Deverão ser tratadas trincas e fissuras e removidas as argamassas cimentícias. 
Todas as paredes deverão ser recompostas com argamassa compatível de acordo com 
a análise laboratorial. 
 Nas áreas molhadas haverá revestimento cerâmico de pastilhas aplicado com 
argamassa industrializada até a altura de 2m. 
10.01 Tratamento de trincas e fissuras estáveis 
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10.02  Revestimento interno em argamassa compatível definida com base em teste de 
laboratório.  
10.03 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada 
 
11 Pisos 
 Internamente os assoalhos de madeira e pisos em ladrilho hidráulico originais 
deverão ser restaurados, caso necessário os barrotes do piso de madeira serão 
substituídos por barrotes de bitola idêntica e madeira compatível. Os ambientes onde o 
piso será removido, tacos e cerâmica, será instalado ladrilho hidráulico novo liso e/ou 
decorado com desenho diferenciado dos originais. 
 Externamente a plataforma receberá ladrilho hidráulico para área externa,o 
mesmo piso das praças e acesso, de forma a dar unidade ao conjunto. 

As soleiras em pedra originais deverão restauradas, ser limpas com produto 
químico e se necessária remoção mecânica de resíduos, de forma que ambos não 
agridam e não danifiquem as peças. 
11.02 Argamassa de regularização e/ou proteção 
11.03 Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada 
11.04 Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento 
branco, juntas de 2mm 
11.05 Piso em ladrilho hidráulico Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
11.06 Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
11.07 Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (rodapé) 
11.08 Restauração de piso em ladrilho hidráulico 03 cores com remoção de massa, 
ferrugem e graxa entre outras sujidades e tratamento de impermeabilização 
11.09 Restauração de rodapé em ladrilho hidráulico 01 cor com remoção de massa, 
ferrugem e graxa entre outras sujidades e tratamento de impermeabilização 
11.10 Piso em tábua corrida de madeira largura a definir e espessura 2,5cm, fixado em 
peças de madeira 
11.11 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira 
 
12 Esquadrias e Serviços Especiais em Madeira 

As esquadrias passíveis de recuperação deverão ser restauradas, sendo que as 
partes não recuperáveis deverão ser substituídas por réplica em material de qualidade 
igual ou superior e compatível. Nas esquadrias externas dos vãos a serem recompostos 
poderão ser aproveitadas peças de esquadrias a serem removidas e deverão ser 
executadas conforme folha de projeto de esquadrias. Os vidros deverão ser tipo 
laminados e lisos e nos sanitários receberão adesivo imitando jateamento.  

As escadas que dão acesso aos torreões serão restauradas, trechos 
comprometidos substituídos por réplicas de qualidade igual ou superior e compatível. 
Enceramento de superfície de madeira à boneca. 
12.01 Restauração de portas e janelas incluindo ferragens (dobradiças, trincos, 
fechaduras e maçanetas) 
12.02 Restauração das escadas 
12.03 Vidro liso laminado incolor de 6 mm 
 
13 Pinturas 
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Nas paredes toda a pintura deverá ser restaurada/refeita baseada em 
prospecções. Nas paredes será aplicado internamente e externamente tinta mineral a 
base de cal conforme prospecções. Na sala nobre da estação foram encontrados 
indícios de pintura decorativa, caso se confirme tanto nesta sala quanto nas demais as 
mesmas deverão ser restauradas. 

Elementos em madeira pintados deverão ter a pintura removida e posteriormente 
receber tratamento e pintura tinta esmalte a base de solvente com cor conforme 
prospecções.  

Elementos metálicos deverão ter a pintura removida, receber tratamento com 
anti-corrosivo e posterior aplicação de tinta cor conforme prospecções.  
13.01 Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável 
13.02 Caiação em massa, preparo especial de acordo com manual do IPHAN 
13.03   Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 
13.04 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco 
13.05   Verniz em superfície de madeira 
13.03 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos 
químicos 
13.05  Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 
13.06 Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo 
 
14 Elevador 
 Será instalado elevador para acesso ao piso superior do torreão sudoeste. 
14.01 Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, 
capacidade de 225kg - uso interno em alvenaria 
14.02 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador 
 
15 Combate e prevenção a incêndio 
 Serão instalados equipamentos de prevenção e combate a incêndio conforme 
instruções normativas do corpo de bombeiros. 
15.01 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg 
15.02 Sinalização de emergência visual e sonora 
15.03 Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 
W 
15.04 Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 9 W 
 
16 Exaustão 
 Nos ambientes sem ventilação natural serão instalado exaustores 
16.01 Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h 
 
17 Tratamentos 
 Todos os elementos em madeira, existentes ou novos, deverão ser 
descupinizados, incluindo madeiramento de telhado, assoalho, escadas e esquadrias. 
17.01 Imunizante para madeira 
 
18 Limpeza 
 A obra deverá ser entregue limpa. 
18.01 Limpeza final de obra 
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OFICINA PRIMITIVA 
 

Toda a edificação será restaurada, os elementos espúrios serão eliminados. A 
estrutura do telhado voltará a ter 15 tesouras apoiadas nos nichos originais facilmente 
identificados no topo dos pilares. 

Serviços a executar 
 

1 Serviços preliminares 
Serviços destinados às instalações a serem utilizadas em obra. 

1.02 Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x 
1.03 Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem 
1.04 Locação de andaime metálico tubular tipo torre 
1.05 Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes 
  
2 Demolições 

Serão removidos os elementos espúrios provenientes de acréscimos posteriores 
que prejudicam a leitura da edificação, materiais de técnica incompatível com a original 
e elementos não passíveis de recuperação. Será removida platibanda recente criada 
para embutimento da calha. 
2.01 Demolição de alvenaria tijolos maciços s/ reaproveitamento – demolição de 
platibanda, elemento espúrio acrescido em reforma no início deste convênio. 
2.02 Demolição de revestimento de argamassa cimentícia 
2.03 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
 
3 Serviços Específicos de Restauração 
 Nas paredes será removido o barrado de argamassa de cimento e a alvenaria 
será restaurada, seja com a execução de próteses, substituição de peça ou 
complemento de massa compatível. Não será aplicado nenhum produto sobre essa 
alvenaria, sendo o objetivo deixar que a mesma “respire” perdendo a umidade 
ascendente do solo por evaporação. 
3.01 Restauração de alvenaria de tijolos maciços 

4 Restauração de Cobertura 
A estrutura será calculada, serão refeitas 15 tesouras, conforme os apoios 

originais identificados concretados na alvenaria imediatamente no topo dos pilares. O 
telhamento será em telha francesa, conforme original. O madeiramento deverá ser 
totalmente refeito com base nas dimensões dos vãos de encaixe originais. O novo 
desenho deverá ser feito com base em referências fotográficas e similaridade a outros 
galpões ainda com cobertura original executados pela Minas and Rio Railway, inclusive 
na similaridade da espécie de madeira a ser utilizada. Deverão ser aplicados inseticidas 
em todo o madeiramento o e nos trechos de madeiramento antigo que serão 
preservados. As telhas cerâmicas do tipo francesa deverão receber aplicação de 
silicone hidrofugante antes de sua colocação. 

Os condutores de águas pluviais deverão ser refeitos conforme os vestígios 
originais encontrados.  
4.01 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m 
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4.02 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 
águas para telha de encaixe cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical 
4.03 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, para telhado com 2 
águas, incluso transporte vertical. 
4.04 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), para telhados com 2 águas, incluso transporte vertical 
4.05 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical 
4.06 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 
transporte vertical. 
 
5 Instalações Elétricas 

Todas as instalações elétricas serão refeitas. A tubulação será em duto 
galvanizado aparente. 
  Quanto à iluminação externa serão instaladas luminárias com lâmpada de led 
embutidas de solo junto à base dos pilares. Na iluminação interna serão utilizadas 
luminárias de led pendente modelo a definir e projetor a ser instalado no topo dos pilares 
para iluminar a parte interna da cobertura. 
5.01   Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 
5.02 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
5.03 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm 
5.04 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 
5.05 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A 
5.06 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios 
5.07 Interruptor com 3 teclas simples e placa 
5.08 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
5.09 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 
5.10     Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 lm, potência de 73 a 78 W 
5.11    Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência 
mínima 90 lm/W 
5.12     Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, 
fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W 
 
6 Instalações Hidráulicas 

As instalações hidráulicas serão novas de forma a deixar previsão para a 
futurainstalação dos vagões de apoio. 
6.01 Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - 
fornecimento e instalação 
6.02 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - 
fornecimento e instalação 
6.03 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
Serão feitas instalações hidráulicas para posterior instalação dos vagões de apoio. 
 
7 Pisos 

O piso será predominantemente e cimento queimado e os arremates da 
plataforma e rodapés serão executados em ladrilho hidráulico 
7.01 Piso em ladrilho hidráulico Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
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7.02 Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
7.03 Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (rodapé) 
7.04 Piso em cimento queimado com juntas de dilatação a cada 1m 
 
8 Esquadrias de Madeira 
8.1 Execução de portas e janelas incluindo ferragens (dobradiças, trincos, 
fechaduras e maçanetas e vidro temperado 8mm) – Serão executadas novas esquadrias 
conforme projeto 
 
9 Serralheria 

Será instalado guarda corpo removível de encaixe no piso em toda a extensão 
dos dois lados da plataforma.  
9.1 Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ 
 
10 Pinturas 

Elementos em madeira pintados deverão receber tratamento e pintura tinta 
esmalte a base de solvente e/ou verniz.  

Elementos metálicos deverão receber tratamento com anti-corrosivo e posterior 
aplicação de tinta cor a definir. 
10.01 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco 
10.02   Verniz em superfície de madeira 
10.03  Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 
10.04 Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo 
10.05 Imunizante para madeira 
 
11 Combate e Prevenção a Incêndio 

Serão instalados equipamentos de prevenção e combate a incêndio conforme 
instruções normativas do corpo de bombeiros. 
11.01 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg 
11.02 Sinalização de emergência visual e sonora 
11.03 Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 
W 
11.04 "Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 
lâmpada fluorescente compacta de 9 W" 
 
12 Tratamentos 
 Todos os elementos em madeira, existentes ou novos, deverão ser 
descupinizados, incluindo madeiramento de telhado, assoalho, escadas e esquadrias. 
12.01 Imunizante para madeira 
 
13 Limpeza 

A obra deverá ser entregue limpa. 
13.01 Limpeza final de obra 
 
 
ROTUNDA 
 

A edificação em semi-círculo se encontra com atividade cultural consolidada 
desde 1994, abrigando Centro Cultural. Serão feitas apensa pequenas intervenções 
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para obtenção de licença de funcionamento junto ao corpo de bombeiros, iluminação 
externa e troca de vidros quebrados. 

 
Serviços a executar 

 
1 Instalações Elétricas 
 Será feita iluminação externa deorativa a ser instalada junto à base dos pilares. 
1.01 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 
1.02 Interruptor com 3 teclas simples e placa 
1.03 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
1.04 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm 
1.05    Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência 
mínima 90 lm/W 
 
2 Esquadrias 

Os vidros da metade inferior da parte interna do semi-círculo serão trocados por 
vidro laminado proporcionando maior segurança. Os vidros retirados poderão ser 
utilizados para substituir outros com vidros quebrados ou faltantes. 
2.01 Vidro liso laminado incolor de 6 mm 
 
3 Combate e Prevenção a Incêndio 

Serão instalados equipamentos de prevenção e combate a incêndio conforme 
instruções normativas do corpo de bombeiros. 
3.01 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg 
3.02 Sinalização de emergência visual e sonora 
3.03 Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 
W 
3.04 "Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 
lâmpada fluorescente 
compacta de 9 W" 
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