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O presente documento visa especificar e 

orientar a execução de serviços relativos à 

impermeabilização. Está apresentado em dois 

assuntos distintos: Normas de Projeto e 

Normas de Execução e Fiscalização. 



1. NORMAS DE PROJETO: 

Nestas especificações tem-se para cada elemento (coberturas, sub-solos, reservatórios, terraços, 

sanitários, etc.), as orientações para o projeto: detalhes que devem ser previstos nos projetos 

arquitetõnico, estrutural e de instalações, detalhes da impermeabilização, etc., e a indicação dos 

sistemas de impermeabilização e proteção adequados para cada situação. 

• Especificações dos Sistemas de Impermeabilização. 

Estão especificados os sistemas de impermeabilização e os serviços complementares (regularização 

e proteções), com o seu respectivo memorial descritivo. Segue, em anexo, a planilha de quantitativos 

e o orçamento estimativo. 

2. NORMAS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

As normas deverão ser utilizadas pelo pessoal da obra para fiscalizar e acompanhar, através dos 

detalhes e especificações, os serviços de impermeabilização. 

Para cada elemento detalhado estão apresentados os cuidados que devem ser tomados e os 

aspectos que merecem atenção por parte da fiscalização. 

2.1. Fiscalização / Controle de Qualidade na Execução dos Serviços de 

Impermeabilização: 

2.1.1. PROCEDIMENTOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para fornecedores de serviços (aplicadores) deverão ser exigidas referências comprovadas de 

realização anterior de obras com características, porte e sistemas de impermeabilização semelhantes 

aos da obra em questão, devendo ser analisado o grau de especialização da empresa, estrutura, 

número de empregados, tradição no mercado, etc. 

Nos convites e tomadas de preço deverão ser anexadas as especificações correspondentes para que 

o sistema de impermeabilização e a qualidade dos materiais fiquem bem definidos. O fornecedor de 

material, que poderá ser o próprio aplicador, deverá apresentar, previamente, documentos técnicos de 

laboratórios de ensaios, contendo a caracterização dos produtos, comprovando que o mesmo atende 

as exigências, assegurando assim a sua qualificação para fornecimento e execução dos serviços. 
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2.1.2. PROCEDIMENTOS NA OBRA: 

A. A fiscalização dos serviços de impermeabilização deverá ser feita pelo próprio engenheiro 

responsável pela obra ou técnico especializado ligado à área de assessoria na fiscalização. 

B. O engenheiro deverá seguir os detalhes e especificações da impermeabilização, tendo como 

referência as normas de projeto. 

C. Recebimento de materiais: 

• Deverão ser observadas as condições gerais dos materiais, tais como: tipo, 

condições da embalagem e do produto, etc. 

• Deverá ser verificado se os materiais apresentam-se dentro dos parâmetros 

constantes das especificações. Os lotes de materiais que não atenderem aos 

parâmetros deverão ser rejeitados. 

• Fiscalizar a execução da impermeabilização, conforme especificações, e realizar 

teste de estanqueidade para recebimento dos serviços. 

2.1.3. ROTEIRO PARA FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, verificando as etapas antes, durante e depois 

da impermeabilização. 

A. Regularização:  

• 

• 

B. Materiais:  

• 

Verificar se a regularização esta sendo executada dentro dos padrões 

previamente estabelecidos. 

Verificar se as posições dos ralos estão de acordo com as posições registradas 

no projeto hidro sanitário, não deixando de observar se os mesmos estão sendo 

executados com os rebaixos para reforço da impermeabilização, conforme 

detalhe. 

Acompanhar os caimentos indicados no projeto, de acordo com as normas de 

serviços. 

Os rodapés deverão ter cuidados especiais no que tange às alturas, rebaixos, 

arredondamentos, etc. 

Caso haja necessidade de tubulações emergentes à laje, verificar se as 

mesmas estão nas posições adequadas, confrontando com o detalhe. 

Verificar se o material está armazenado adequadamente, conforme orientação 

do fornecedor. 

Manter a devida atenção quanto às entregas de materiais, observando se a 

mercadoria recebida está em conformidade com a especificada 
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C. Execução da impermeabilização:  

• A área a ser impermeabilizada deverá ficar totalmente interditada e em 

condições de trabalho, tomando-se as devidas precauções contra queda de 

materiais e objetos. 

• A área a ser impermeabilizada deverá estar completamente isolada e sem 

trânsito de pessoal estranho aos serviços. 

• Verificar, sempre, se os serviços estão sendo executados conforme as 

especificações. 

• Controlar se a impermeabilização esta sendo arrematada adequadamente nos 

detalhes (rodapés, ralos, etc.). 

• Observar o atendimento às Normas de Segurança. 

D. Testes e Proteções:  

• Acompanhar os testes de estanqueidade. Os mesmos deverão ocorrer, no 

mínimo, 72 horas antes da aceitação dos serviços. 

• A proteção mecânica deverá ser executada logo após a realização dos testes. 

• A equipe responsável pela aplicação deverá executar a proteção mecânica da 

mesma, de forma que não existam dúvidas quanto à responsabilidade de 

execução, no caso de agressões à impermeabilização. 

• Fiscalizar a colocação de enchimentos e piso final para que não ocorram 

agressões à impermeabilização. 

• Ao final de cada etapa deverá ser efetuadas avaliações dos serviços com 

elaboração de histórico da obra e, na conclusão, a exigência do Termo de 

Garantia e recolhimento de ART. 

E. Gerais:  

• Verificar a assiduidade do engenheiro responsável pela aplicação dos serviços 

de impermeabilização; 

• Observar se o cronograma está sendo acompanhado. 

2.1.4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

Dentre os principais fatores para o sucesso da impermeabilização distinguem-se a qualidade da 

construção e a preparação da estrutura para receber a impermeabilização, conforme orientação 
abaixo: 

A. Regularização:  

• Para a aplicação da impermeabilização, a camada de regularização deverá ser 

executada sobre a estrutura portante com o objetivo de fornecer uma superfície 

lisa, homogênea, firme e com os caimentos necessários. 
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• A regularização deverá ser constituída de uma camada de argamassa de 

cimento e areia média, lavada e peneirada (4mm), no traço volumétrico 1:3, sem 

aditivo impermeabilizante e sem cal, com espessura mínima de 2,0 cm e 

caimento de no mínimo 1% (NBR 9575/03) em direção à coleta das águas 

pluviais. 

• Na seqüência dos serviços, a superfície a ser tratada deverá ser 

cuidadosamente limpa, removendo-se todos os elementos estranhos, tais como: 

madeira, pontas de ferro, arames, etc. Também deverão ser removidas as 

partes soltas e desagregadas. Ao final, a superfície deverá estar isenta de 

substâncias oleosas e graxas. 

• A tubulação emergente à laje deverá estar firmemente fixada nos seus locais, 

utilizando argamassa tipo grout ou aditivada com adesivo de base acrílica e 

saliente à mesma num mínimo de 10 cm. 

• As passagens de tubulações verticais devem preferencialmente estar embutidas 

nas alvenarias, quando impossível, deixá-las afastadas dos paramentos 

verticais no mínimo 10 cm. As tubulações que passam paralelamente às lajes 

deverão estar distanciadas das mesmas no mínimo 10 cm, para possibilitar 

altura suficiente para execução da impermeabilização. 

• Todos os cantos e arestas vivas deverão ser arredondados em meia cana com 

gabarito de madeira com raio de curvatura de 8 cm ou com um tubo de PVC de 

75mm. 

• As guias deverão ser construídas com os caimentos especificados. A laje 

deverá ser molhada para receber a aplicação da argamassa de cimento e areia. 

• Nas superfícies verticais devera ser aplicado um chapisco de cimento e areia, 

com traço volumétrico 1:3, para melhor aderência da argamassa. Em rodapés 

de concreto, nos casos em que a superfície esteja bem homogênea, porém, não 

excessivamente lisa, poderá ser suficiente a limpeza e arremate das 

imperfeições, desde que a superfície apresente boas condições para a 

ancoragem da impermeabilização. 

• Os rodapés até o nível final da impermeabilização, que sua construção seja feita 

preferencialmente de concreto ou de tijolo maciço, não devendo ser utilizado 

tijolo furado. 

• Os rodapés executados com blocos cerâmicos ou de concreto deverão ter seus 

alvéolos grauteados antes da regularização. 
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• Em torno dos pontos de escoamento (ralos), a regularização será rebaixada de 

1,0 cm com área de 30 cm x 30 cm, com bordas chanfradas para aplicação do 

reforço de impermeabilização conforme detalhe. 

• Na vertical, deverá ser aberta uma canaleta de 2,5 cm x 2,5 cm, em todos os 

rodapés, com altura de 20 cm acima do piso pronto. 

• Quando da execução da regularização, deverá ser utilizada desempenadeira de 

madeira, com consistência bem compacta, não devendo existir vazios ou 

rugosidade. Não poderá ser admitido o uso de feltro ou espuma. 

2.2. Execução dos serviços de impermeabilização: 

2.2.1. EXECUÇÃO DE MEMBRANA ASFÁLTICA 

O sistema será moldado in /oco, e constituir-se-á de diversas demãos de emulsão asfáltica reforçada 

com armadura de tela de poliéster. 

A. Produtos / Fabricantes:  

• Denverlaje Preto (Denver). 

• Vitkote Elastic (Viapol). 
B. Material: 

• Emulsão Asfáltica; 

• Tela de poliéster. 

C. Procedimentos:  

• O local para receber a impermeabilização deverá estar preparado e regularizado 

com todos os detalhes: arredondamento de cantos, fixações de tubos, etc., 

conforme normas do projeto, referentes à áreas a serem impermeabilizadas. 

• Inicialmente deverá ser aplicada uma demão de primer, produto diluído em 50% 

de água, sobre a superfície, aguardando-se a sua secagem. 

• Entre a segunda e terceira demãos, aplicar o tecido de reforço (poliéster ou véu 

de vidro), que terá como função reforçar mecanicamente o sistema, utilizando o 

produto diluído em 10% de água para melhor impregnação do tecido. Não 

deixando de observar o trespasse de 10 cm na armadura e aguardando-se a 

secagem. 

• Na seqüência, deverão ser aplicadas as demais demãos necessárias ao 

consumo recomendado pelo fabricante, observando-se os intervalos indicados 
entre cada aplicação. 

Obs.: As aplicações das demãos deverão ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha (escova 

de pêlo), com a finalidade de obter-se uma superfície uniforme. Recomenda-se a utili ão de 
P 

.1°32c. 
0 
n,)E0 
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produtos à base de solvente em locais abertos e bem ventilados, observando-se o tempo de secagem 

entre demãos de no mínimo 10 a 12 horas. 

D. Consumo:  

• Primer: 0,4 a 0,6 kg /m2. 

• Emulsão Asfáltica: 3,0 Kg/m'. 

E. Apresentação:  

• Galão e balde de 18 kg. 

• Barrica de 50 kg. 

• Tambor de 180 kg. 

2.2.2. APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 

Poderão ser utilizados os sistemas pré-fabricados: 

• Manta asfáltica pré moldada, estruturada com uma armadura não tecida de 

filamentos contínuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela 

ABNT segundo NBR 9952/98 tipo III: 

- Viapol: TORODIN EL 4mm; 

- Denver Global: DENVERMANTA SBS 4mm 

• Manta asfáltica pré moldada, estruturada com uma armadura não tecida de 

filamentos contínuos de poliéster com espessura de 3 mm, normalizada pela 

ABNT segundo NBR 9952/98 Tipo III: 

- Viapol: TORODIN EL 3 mm; 

- Denver Global: DENVERMANTA 400/30 3mm. 
A. Material: 

• Manta Asfáltica pré-fabricada. 

• Adesivo asfáltico. 

B. Procedimentos:  

• A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, conforme orientações de preparação. 

• O substrato deverá ser imprimado na vertical. No piso, a imprimação deverá 

ocorrer em todo o substrato. Nos ralos, soleiras de porta, canos emergentes, 

etc., o piso deverá estar seco, limpo, isento de óleos, graxas ou partículas 

secas, conforme normas de preparação. 

• Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de primer, adesivo asfáltico, 
utilizando-se brocha ou pincel. 
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• Após, dever-se-á aguardar a secagem por um período entre 3 e 6 horas, 

dependendo das condições ambientais. 

• Na sequência, iniciar a impermeabilização pelos pontos críticos: ralos, juntas de 

dilatação, etc. 

• Recomenda-se, antes da aplicação, proceder ao alinhamento das bobinas e a 

observação das declividades do piso, de tal forma que a manta caia 

corretamente no sentido dos ralos. 

• As soldas (autógenas) deverão ser executadas através do uso de maçarico a 

gás, permitindo uma soldagem eficaz, segura e rápida. 

• Proceder a colagem da manta na vertical, direcionando a chama do maçarico 

sobre o trespasse da manta, de maneira a aquecer simultaneamente a parte 

inferior e a superior da manta. 

• A sobreposição das mantas deverá ser de 10 cm, e esta área receberá 

acabamento com a ponta da espátula (biselamento) para perfeita selagem. 

• Na aplicação da manta ardosiada os trespasses e arremates, deverão ser 

recobertos com grânulos de ardósia para proteção e acabamento final. 

C. Consumo:  

• Primer: 0,4 kg/m2  a 0,6kg/m2. 

• Manta Asfáltica: 1,15m2/m2. 

D. Apresentação:  

• Primer (adesivo): Lata com 18 litros. 

• Manta Asfáltica: Bobinas com 1,0m x 10m. 

2.2.3. EXECUÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA APLICADA SOBRE MEMBRANA ASFÁLTICA 

São utilizados os sistemas pré-fabricados: 

• Manta asfáltica pré moldada, à base de asfalto modificado com polímeros 

elastoméricos, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos 

contínuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT 

segundo NBR 9952/98 tipo III 

- Viapol: TORODIN EL 4 mm; 

- Denver Global: DENVERMANTA SBS 4mm. 
A Material: 

  

  

• Manta Asfáltica pré-fabricada. 

• Membrana asfáltica. 

• Adesivo asfáltico. 
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B. Procedimentos:  

• A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, conforme orientações de preparação. 

• Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de primer, adesivo asfáltico, 

utilizando-se brocha ou pincel. O substrato deverá ser imprimado na sua 

totalidade. 

• Após, dever-se-á aguardar a secagem por um período entre 3 e 6 horas, 

dependendo das condições ambientais. 

• Execução de membrana asfáltica, conforme item 2.2.1, sem reforço de tela de 

poliéster, observando um consumo médio de 2,5kg/m2. 

• Após, dever-se-á aguardar a secagem, dependendo das condições ambientais. 

• Na seqüência, iniciar a impermeabilização pelos pontos críticos: ralos, 

tubulações, etc. 

• Recomenda-se, antes da aplicação, proceder ao alinhamento das bobinas e a 

observação das declividades do piso, de tal forma que a manta caia 

corretamente no sentido dos ralos. 

• As soldas (autógenas) deverão ser executadas através do uso de maçarico a 

gás, permitindo uma soldagem eficaz, segura e rápida. 

• Com auxílio de maçarico, proceder a aderência total da manta, no berço de 

asfalto. Esse maçarico deverá fornecer calor suficiente parta amolecer o asfalto 

da manta, de forma a aderi-la ao substrato. 

• Proceder a colagem da manta na vertical, direcionando a chama do maçarico 

sobre o trespasse da manta, de maneira a aquecer simultaneamente a parte 

inferior e a superior da manta. 

• A sobreposição das mantas deverá ser de 10 cm, e esta área receberá 

acabamento com a ponta da espátula (biselamento) para perfeita selagem. 

C. Consumo:  

• Primer: 0,4 kg/m2  a 0,6kg/n 2. 

• Membrana asfáltica: 2,5kg/ m2. 

• Manta Asfáltica: 1,15m2/m2. 

D. Apresentação:  

• Primer (adesivo): Lata com 18 litros. 

• Manta Asfáltica: Bobinas com 1,0m x 10m. 

• Membrana Asfáltica: Galão e balde de 18 kg, Barrica de 50 Kg e Tambor de 180 

kg. 

EQ E 
ci?Pj)0 
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2.2.4. APLICAÇÃO DE DUPLA MANTA ASFÁLTICA APLICADA SOBRE MEMBRANA ASFÁLTICA: 

São utilizados os sistemas pré-fabricados: 

• Manta asfáltica pré moldada, à base de asfalto modificado com polímeros 

elastonnéricos, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos 

contínuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT 

segundo NBR 9952/98 tipo III 

- Viapol: TORODIN EL 4 mm; 

- Denver Global: DENVERMANTA SBS 4mm. 

• Manta asfáltica pré moldada, à base de asfalto modificado com polímeros 

plastoméricos, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos 

contínuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT 

segundo NBR 9952/98 tipo III 

- Viapol: TORODIN PL 3 mm; 

- Denver Global: DENVERMANTA 3 mm. 

A.  Material: 

• Manta Asfáltica pré-fabricada. 

• Membrana asfáltica. 

• Adesivo asfáltico. 

B.  Procedimentos:  

• A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, conforme orientações de preparação. 

• Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de prinner, adesivo asfáltico, 

utilizando-se brocha ou pincel. O substrato deverá ser imprimado na sua 

totalidade. 

• Após, dever-se-á aguardar a secagem por um período entre 3 e 6 horas, 

dependendo das condições ambientais. 

• Execução de membrana asfáltica, conforme item 2.2.1, sem reforço de tela de 

poliéster, observando um consumo médio de 2,5kg/m2. 

• Após, dever-se-á aguardar a secagem, dependendo das condições ambientais. 

• Na seqüência, iniciar a impermeabilização pelos pontos críticos: ralos, 

tubulações, etc. 

Recomenda-se, antes da aplicação, proceder ao alinhamento das bobinas e a 

observação das declividades do piso, de tal forma que a manta caia 

corretamente no sentido dos ralos. 
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• As soldas (autógenas) deverão ser executadas através do uso de maçarico a 

gás, permitindo uma soldagem eficaz, segura e rápida. 

• Com auxílio de maçarico, proceder a aderência total da manta, no berço de 

asfalto. Esse maçarico deverá fornecer calor suficiente parta amolecer o asfalto 

da manta, de forma a aderi-la ao substrato. 

• Com auxilio de maçarico proceder a aderência total da primeira manta de 

3 mm. 

• Proceder a colagem da manta na vertical, direcionando a chama do maçarico 

sobre o trespasse da manta, de maneira a aquecer simultaneamente a parte 

inferior e a superior da manta. • 

• A sobreposição das mantas deverá ser de 10 cm, e esta área receberá 

acabamento com a ponta da espátula (biselamento) para perfeita selagem. 

• Após a colagem da primeira camada de manta, iniciar a aplicação da segunda 

manta de 4 mm, de tal forma que as emendas ou sobreposição de 10 cm não 

coincidam. 

• A primeira manta com espessura de 3mm poderá ser aplicada no mesmo 

sentido da segunda, ou no sentido transversal à mesma. 

C. Consumo: 

• Primer: 0,4 kg/m2  a 0,6kg/m2. 

• Membrana asfáltica: 2,5kg/ m2. 

• Manta Asfáltica: 1,15m2/m2. 

D.  Apresentação:  

• Primer (adesivo): Lata com 18 litros. 

• Manta Asfáltica: Bobinas com 1,0m x 10m. 

• Membrana Asfáltica: Galão e balde de 18 kg, Barrica de 50 Kg e Tambor de 180 

kg. 

2.2.5. APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PELO SISTEMA DE CRISTALIZANTES — 

CIMENTOS ESPECIAIS 

Aplicação de cimentos especiais de tamponamento e cristalização. 

A. Material:  

• Cimentos especiais de pega rápida ou lenta. 

B. Produtos / Fabricantes:  

• Pó 1 e Pó 2 (Via p01). 

• Denverlit / Denverblitz (Denver). 
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O sistema rígido de impermeabilização é indicado para estruturas estáticas, não sujeitas a fissuração. 

O concreto deve apresentar boas características impermeabilizantes, seguindo as seguintes 

recomendações: fator água / cimento (o menor possível, com utilização de aditivo plastificante); a cura 

deverá ser úmida; utilização de adensamento adequado durante a concretagem; a granulometria deve 

apresentar uma curva contínua; o consumo de cimento deve situar-se entre 300 a 350 kg/m3; controle 

rígido no espaçamento da armadura, etc. 

Serão utilizados cimentos impermeáveis para uso geral de vedação no sistema rígido e no de 

cristalização. 

• Após a preparação da superfície, saturar a estrutura para aplicação do sistema 

cristalizante composto por três produtos de base mineral, que penetra na 

porosidade da estrutura, por efeito de osmose. 

• Os cimentos especiais deverão conferir estanqueidade às estruturas através da 

reação química entre os produtos utilizados e os substratos sobre os quais 

forem utilizados. 

• O sistema impermeabilizante é formado por dois tipos de cimentos especiais, 

com aditivos minerais e com tempo de pega acelerado, os quais reagem com a 

água de saturação da estrutura formando cristais que selam a porosidade da 

estrutura de forma a suportar as altas pressões hidrostáticas negativas. 

• Quando o substrato apresentar umidade ou água fluindo, o material deverá ser 

aplicado na forma de pó (pega rápida), tamponando as infiltrações. 

• No substrato ainda úmido, esfregar o pó à seco, sobre a superfície forte e 

repetidas vezes até formar uma camada fina de cor escura e uniforme. 

• Se em algum ponto, a água continuar penetrando, aplicar novamente o pó (pega 

rápida), até detê-la. 

• Quando seco, o material será misturado com água (pega lenta) até formar uma 

pasta com consistência de uma tinta, mais ou menos espessa, e sua aplicação 

deverá ser executada a partir do uso de trincha, em demãos cruzadas. 

C. Consumo:  

• 1,5 a 3,0 kg/m' (espessura de 1,0 a 1,5 mm). 

D. Apresentação:  

• Caixa 15 kg. 

2.2.6. EXECUÇÃO DE SISTEMA SEMI-FLEXIVEL — ARGAMASSA POLIMÉRICA 

Revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), à base de cimentos especiais, 

aditivos minerais e polímeros. Atende as exigências da NBR-11905/92. 



A. Material: 

• Fornecido em dois componentes: 

- Componente A (resina): Polímeros acrílicos emulsionados. 

- Componente B (pó cinza): Cimentos especiais aditivos. 

- Tela de poliéster. 

B. Produtos / Fabricantes:  

• Viaplus 1000 (Viapol) 

• Denvertec 100 (Denver) 

C. Procedimentos:  

• O local para receber a impermeabilização deverá estar preparado e regularizado 

com todos os detalhes: arredondamento de cantos, fixações de tubos, etc., 

conforme normas do projeto, referentes às áreas a serem impermeabilizadas. 

• Falhas de concretagem deverão ser escareadas, e tratadas com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta com uma 

parte de adesivo a base de resinas sintéticas, tipo Via fix (Viapol) ou Denverfix 

(Denver Global). 

• As tubulações deverão estar limpas e chumbadas convenientemente. Ao redor 

destas, executar canaleta em forma de "U", para posterior preenchimento com 

mastigue de polissulfeto. 

• Umedecer a superfície a ser tratada e aplicar argamassa polimérica em duas 

demãos cruzadas, perfazendo o consumo médio de 4 kg/m2, com intervalo de 

duas a seis horas entre camadas, conforme temperatura ambiente. 

• A mistura dos componentes A + B deverá ser efetuada de forma mecânica, com 

auxílio de furadeira, adaptando-se uma haste à sua ponta, por três minutos ou 

manualmente por 5 minutos. Desta forma haverá uma homogeneidade na 

mistura, evitando grumos, conforme indicação do fabricante. A aplicação poderá 

ser efetuada com trincha ou rolo de lã. 

• Depois de misturados os componentes A e B, o tempo de utilização deste não 

deverá ultrapassar o período de 40 minutos. 

• Aplicar a primeira demão sobre substrato úmido com uso de trincha, 

aguardando a secagem. Aplicar a segunda demão incorporando o reforço de 

tela de poliéster, malha 2 x 2 mm, com trespasse de 10 cm na armadura. 

• Aplicar as demãos subseqüentes, aguardando o intervalo de secagem, até 

atingir o consumo recomendado de 3 a 4 kg/m2. 

• Em regiões de fissuras, juntas e trincas, executar inicialmente um reforço com o 

mesmo tecido em um faixa de 30 cm ao longo das mesmas, após calafetação 
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com mastigue à base de polissulfeto. Este mesmo procedimento deverá ser 

efetuado nos arremates das tubulações. 

• Aguardar a cura completa do produto por no mínimo 5 dias, após a última 

demão. 

Obs.: As aplicações das demãos deverão ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha (escova 

de pelo), ou trincha, com a finalidade de obter-se uma superfície uniforme. 

Não aplicar o produto sobre massa de regularização que contenha cal ou aditivo hidrofugante. 

D. Consumo do inipermeabilizante: 

• 3,0 a 4,0 Kg/m2. 

E. Apresentação:  

• Caixas de 18 kg. 

2.2.7. EXECUÇÃO DE MEMBRANA FLEXÍVEL CIMENTÍCIA COM POLIMEROS: 

O sistema será moldado in /oco e constituir-se-á de uma ou mais demãos de impermeabilizantes à 

base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados. Esta composição resulta em uma membrana 

de polímeros modificados com cimento de excelente característica, formando uma membrana flexível, 

reforçada (s) com armadura de tela de poliéster. 

A. Produtos / Fabricantes:  

• LW 200 Flex (Lwart) 

• Tecnolastic (Tecnocola) 
A. Material: 

• Resinas termoplásticas e cimentos aditivados 

• Tela de poliéster. 

B. Procedimentos:  

• O local para receber a impermeabilização deverá estar preparado e 

regularizado com todos os detalhes: arredondamento de cantos, fixações de 

tubos, etc., conforme normas do projeto, referentes à áreas a serem 

impermeabilizadas. 

• Produto é fornecido em dois componentes: Componente A (resinas e aditivos) 

e Componente B(cimentos especiais contendo aditivos impermeabilizantes e 

plastificantes). 

• Proceder a mistura: adicionar o componente 13 aos poucos no ao componente 

A, misturando mecanicamente por 3 minutos ou 5 minutos manualmente, 

obtendo uma pasta homogênea e sem grumos. 
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• Uma vez misturados os componentes, o tempo de utilização desta mistura não 

deverá ultrapassar o período de uma hora. Observando as recomendações do 

fabricante. 

• Aplicação da primeira demão, aguardando no mínimo 4 horas de secagem. 

• Após, no encontro de superfícies (meias-canas), recomenda-se reforçar o 

revestimento com a incorporação de tela de poliéster malha 2 x 2mm, não 

deixando de observar o trespasse de 10 cm na armadura e aguardando-se a 

secagem. 

• Aplicação das demãos subseqüentes em sentido cruzado, em camadas 

uniformes, até atingir o consumo indicado. 

• Espargir areia peneirada antes da secagem da última demão. 

• Execução de proteção mecânica, espessura de 2,5 cm. 

• Observar o consumo recomendado pelo fabricante, e os intervalos indicados 

entre cada aplicação. 

Obs.: As aplicações das demãos deverão ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha 

(escova de pêlo), com a finalidade de obter-se uma superfície uniforme. Aguardar a cura do 

produto no mínimo de 5 dias ou conforme condições de temperatura ambiente, e ventilação. 

C. Consumo: 

• Membrana de polímero modificado: 3,5 Kg/m'. 

D. Apresentação:  

• Caixa de 18 kg. 

2.2.8. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL 

Aditivo para impermeabilização por cristalização integral adicionado ao traço de concreto no momento 

da sua produção. Consiste em cimento Portland, areia de sílica fina tratada e compostos químicos 

ativos. Estes compostos reagem com a umidade do concreto fresco e com os produtos da hidratação 

do cimento formando uma estrutura cristalina insolúvel nos poros e capilares do concreto. Deverá ser 

utilizado nas lajes de piso e no concreto projetado das cortinas. 

A. Material:  

• Aditivo para concreto. 

B. 	Produtos / Fabricantes:  

• Penetron Admix (ICS Penetron International Ltd.) 

C. Procedimentos:  

• Para estruturas novas, o sistema proposto consiste de um aditivo para 

impermeabilização por cristalização integral, adicionado ao traço do concreto no 

momento de sua produção. Este aditivo é composto de cimento Portland, areia 
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de sílica fina tratada e compostos químicos ativos. Estes compostos químicos 

reagem com a umidade do concreto fresco e com os produtos da hidratação do 

cimento formando uma estrutura cristalina insolúvel nos poros e capilares do 

concreto. Dessa maneira o concreto se torna permanentemente selado contra a 

penetração de água ou de outros líquidos em qualquer direção. O concreto 

também é protegido da deterioração devido aos agentes da atmosfera. 

O produto deve ser adicionado ao concreto no momento da dosagem. 

• A estrutura de concreto da laje deverá estar de acordo com a norma NBR 6118 

e atender aos requisitos do projeto estrutural e de execução de estruturas de 

concreto. O concreto deverá apresentar as resistências mecânicas de acordo 

com o projeto da estrutura e íntegro, sem falhas de concretagem, segregações 

(bicheiras), materiais plásticos, de madeira ou outros que possam prejudicar a 

durabilidade deste. 

• Nas juntas de concretagem e no encontro da laje e cortina, utilizar junta de 

poliuretano expansivo (Tipo Penebar SW 55 da Penetron ou similar) 

- Remover toda a poeira e materiais soltos e aplicar uma demão de Penebar 

SW Primer na área onde será instalado o Penebar SW 55. 

- Usando a palma da mão e pressão moderada, pressionar firmemente uma 

fita contínua de Penebar SW 55 na estrutura. Verificar se a fita aderiu ao 

primer. 

- Unir as pontas para formar uma fita contínua. Para obter o melhor 

resultado, corte cada ponta em ângulos de 450. Unir duas pontas criando 

uma junção contínua. 

- Remover a fita protetora do lado exposto do Penebar SW 55. 

- Lançar o concreto para completar a parte da estrutura. 

Obs.: Sempre usar adequadamente o Penebar SW Primer para evitar o deslocamento da fita 

expansiva durante o lançamento do concreto. Pode ser necessário utilizar pregos de alvenaria ou 

outros artifícios para segurara a fita em faces verticais. Instalar o Penebar SW 55, no eixo da junta. 

• Sobre a cortina executada em tubulões de concreto justapostos, deverá ser 

projetada camada de concreto em torno de 15 cm. A recomendação da 

PENETRON para este tipo de aplicação via úmida, prevê um consumo de 1% 

sobre o peso do cimento. Nestes casos o aplicador deve tomar os cuidados 

necessários para diminuir os riscos provocados por variação de espessura, 

descontinuidade e vazios na camada. 



D. Consumo:  

• 1% em relação à massa de cimento. 

• O procedimento da mistura deverá ser observado à correta indicação e 

orientações do fabricante. A seqüência e os procedimentos de adição variam de 

acordo com o tipo da operação da usina e do equipamento. 

• É importante obter uma mistura homogênea do produto, com o concreto. 

Observação: Nunca adicionar o produto em pó diretamente ao concreto úmido uma vez que isso pode 

causar a formação de grumos e dificultar uma dispersão correta. Para dirimir quaisquer dúvidas 

orienta-se consultar o Representante Técnico 

E. Apresentação:  

• Caixa de 18 kg ou baldes de 25kg. 

2.2.9. TESTE DE ESTANQUEIDADE 

De acordo com a NBR 9575/98, item 4.5, deverá ser executado após a conclusão da 

impermeabilização e isolamento da área, teste com lâmina d'água, com duração mínima de 72 horas, 

para verificação da aplicação do sistema empregado. 

2.2.10. CAMADA DE SEPARAÇÃO 

A camada de separação é uma superfície de deslizamento, colocada imediatamente acima da 

impermeabilização, com a finalidade de evitar que a proteção mecânica executada com argamassa de 
cimento e areia agrida a impermeabilização. 

Os materiais usualmente utilizados como camadas de separação são: papel kraft betumado duplo, 
feltro ou papelão asfáltico, filme plástico, geotextil, etc.. 

2.2.11. PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA 

• Na sequência, deverá ser executada proteção mecânica adequada a cada caso 

especificado em projeto. A argamassa de proteção mecânica deverá ter, no 

mínimo, 2,5 cm de espessura, no traço volumétrico de 1:4, devendo formar 

juntas perimetrais (encontro das superfícies horizontais com verticais) de 2 cm. 

• O rejuntamento das juntas deverá ser executado com mastigue tipo A, à base 

de emulsão asfáltica e areia fina, na proporção em volume de 1:3. 
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• Para as proteções na vertical, deverá ser aplicado previamente adesivo asfáltico 

(emulsão), espargindo-se, posteriormente, areia sobre o mesmo, de forma a 

propiciar a aderência do chapisco de cimento e areia traço 1:2. 

• Nas superfícies verticais a argamassa de proteção deverá ser armada com tela 

galvanizada, malha 1/2", arame 24 ou 26, fixada 10 cm acima da 

impermeabilização. 

• A proteção mecânica armada deverá ser executada com tela metálica soldada, 

malha 15x15, aço CA-60, diâmetro de 3 mm, e ter uma espessura mínima de 

5,0 cm (Telcon Q 47 ou similar). 

OBS.: com o objetivo de preservar a impermeabilização de agressões e de evitar vazamentos, fica 

rigorosamente vetada a utilização de pregos para esticar linhas de esquadro, nível e prumo. 

2.2.12. PROTEÇÃO MECÂNICA COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

A. Material: 

• Chapas de poliestireno moldado com espessura de 2,5 cm e densidade de 30 

a 35 kg/m3. 

B. Produtos / Fabricantes:  

• Via fom (Viapol), 

• Neoterm (Denver Global). 

- Trata-se da aplicação de material especificamente fabricado e 

desenvolvido com a capacidade de diminuir a transmissão de calor entre 

dois meios. 

- A utilização do material de isolamento térmico deverá conferir aumento de 

vida útil às mantas asfálticas, protegendo as estruturas de trabalhos 

decorrentes de variações de temperaturas. 

- Antes, porém, deverá ser aplicada uma camada de separação. 
C. Procedimentos:  

• As placas deverão ser colocadas obedecendo aos locais e as espessuras 

especificadas em projeto com espessuras de 2,5 cm e 5,0 cm. Imediatamente 

após a impermeabilização, deverá ser colocados a camada separadora e o 

isolamento térmico. Sobre o isolamento térmico executar-se-á uma proteção 

mecânica, conforme especificações, com espessura de 2,5 cm. 



2.2.13. MASTIQUES 

Selantes à base de asfalto modificado e de elastômeros termoplásticos (silicone, poliuretano ou 

polissulfetos), conforme fabricante, com altos poderes de adesão às superfícies. 

A. Mastigue A: argamassa à base de areia fina e emulsão asfáltica.  

• Utilização: 

- Preenchimento das juntas perimetrais na camada de proteção mecânica. 

• Composição em volume: 

- 1 parte de emulsão asfáltica e 3 partes de areia fina. 

• Preparo: 

- Misturar em um balde, três partes de areia fina com uma parte de emulsão 

asfáltica, de forma enérgica, até que a argamassa adquira forma de 

'farofa... 

B. Mastigue B: mastigue à base de polissulfeto ou poliuretano (materiais de melhor 

desempenho).  

• Utilização: 

- Deverá ser aplicado no preenchimento de juntas de dilatação estruturais, 

dando o acabamento junto ao piso, no preenchimento de juntas 

executadas no piso e encontro de parede de gesso acartonado com piso. 

• Aplicação: 

- Aplicar diretamente sobre o substrato. Observe-se que a superfície deverá 

estar limpa e isenta de impurezas. 

- Recomenda-se que a profundidade da junta seja a metade da largura ou 

no máximo igual. 

- Preenchimento de limitador de profundidade da junta com material não 

aderente: poliestireno expandido ou cordão de espuma. 

- Delimitar ajunta com uso de fitas adesivas. 

- Na seqüência, executar a aplicação sobre a junta, sendo recomendável 

exercer pressão através do uso de espátula. 

C. Produtos / Fabricantes:  

• Nitoseal PU 30 (Fosroc); 

• Denverflex Poliuretano 330 (Denver); 

• Monopol (Viapol). 
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2.2.14. JUNTAS PREMOLDADAS 

A. Juntas em perfil elastomérico - Juntas de EPDM, Neoprene e Nitrilica.  

São borrachas vulcanizadas em túneis de vulcanização com velocidade e temperatura controlada. 

Perfis elastonnéricos extrusados em EPDM e aderidos no substrato através de adesivo epoxfdico de 

alta performance. 

• Acompanha o perfil seu kit de instalação que compreende: 

- Primar epoxídico: 

- Adesivo a base de resina epoxfdica bi-componente com polímeros 

minerais de alta aderência e resistência. 

- Carga mineral para tixotropia. 

• Aplicação: Pressurização. 

- Exclusiva técnica que obriga o perfil a dilatar-se contra as paredes da 

junta. 

- Possui características exclusivas: expande o perfil em todos os pontos; o 

perfil se acomoda adaptando-se às irregularidades e imperfeições 

existentes nas juntas; comprime o adesivo e garante total aderência do 

perfil ao substrato. 

- A pressão aplicada varia conforme o tipo de perfil. 

- Após a cura do adesivo a válvula é removida. 

• Produtos / Fabricantes: 

Tipo de Perfis: 	UT 20 PA (Uniontech) 

UT 25 VMA (Uniontech) 
Observações: 

- Para garantir um bom desempenho do sistema é fundamental que as juntas sejam constituídas por 

substratos sólidos, uniformes, livres de trincas e com suas aberturas paralelas, secas e desobstruídas 

em toda a sua extensão. 

- Recomenda-se o uso de gabaritos de poliestirenos expansível, facilitando a remoção e 

minimizando as quebras de bordas. 

- Recuperar, corrigir, empregando a técnica mais adequada a cada caso (corte, lixamento, 

recuperação por preenchimento) as juntas que não apresentarem paralelismo e dimensões uniformes 

em toda a sua extensão. 

- Evitar umidade ou percolação de água durante a instalação do perfil, mantendo as juntas secas até 
a cura do adesivo. 

Nota: A dimensão do perfil a ser utilizado deverá ser definida pelo aplicador mediante avaliação 

loco-, tendo em vista a possibilidade de serem executadas juntas com larguras que não confiram com 

a especificação. 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: 	FERNANDO BRENTANO - AR4CAU Ne 155954 	CRUZ -CLOE 	-ARQ.CAU IP 1ST0341 1/250 

Cm" 
uNIDODE. 

DATA 
PROPRETÁS:10: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 0UT/2012 

PRI1ETO / DESENHO: 
CLOÉ 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃOr PROJETO Ar: 
3142-062-2012  CLIENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOAÇ 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODEMIG 

OBRA: 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: 

REFERENTE 

PRMICHA: 

IMP-104 
PLANTA BAIXA NIVEL 9,00 F .. 

I O , ROI 

2 



01 Uberado para Deflação CLOÉ CLOÉ 00-11-12 

REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CUENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

a,.......,..~,..... 

GOVERNO 
EMINAS 

-..a, 

EMPRESA: 

43 	SPèA ENGENHARIA S/S LTDA. 

. 	'. s pm 	-4,;,:,32 „.. tro,32 . 4, 

li 

"10  Alegre -RB - Brasil 
* * 	ENGENHARIA 

• 
www.spm.com.br  

AROUIVO: 
GMG-CONC-IMP-105-R01 

ESCALA: 
1/250 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 	FERNANDO BRENTANO - ARQ.CAU N° 15594.5 - CLOÉ CRUZ - ARCLCAU le 137034 	 UNIDADE:  

CM 
DATA: 

PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOIAICO DE MINAS GERAIS OUT/2012 
PROJETO / DESENHO: 

CLOÉ 
PROJETO W: 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

• QUENTE: 
3142462-2012 

! , 

r COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ,r : ECONOMICO DE MINAS GERAIS 	CODENIIG 
E 

OBRA: 	, 

II 
 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
E 
p EDIFICAÇÃO: 

g REFERENTE. 

r.1 	PLANTA BAIXA NIVEL 12700 E 13,00 

1 

PRANCHA: 

REVISÃO: 

7',.-.  e 
Leq) 

i> ,. 

IMP-105 

RO1 



CUENTE.: 

LiberadopenelfcRaçao CLOÉ CLOÉ 09-1/1-12 

DtSCRIIVIINIAÇÃO DESENHO APROV. DITA 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

EMPRESA: 

SPM.  
4ENGENHARIA 

SN ENGENHARIA S/S LTDA. 
niefgacisealta.218•CEPIDS704120 
fum(51)M11M-Fec(51)=1246 
~Mem -RS -Brasil 

WAPN.sprn.COM.br  

Ale:1~o: 
GMG-CONC-IMP-101R01 

ESCALA: 
1250 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO BRENTANO AINICAs er 155984 -CLOÉ CRUZ ARCLCAu 11931130 

PROPRIETMIEC - 	COMPANHIA DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAM 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO 

UNIDADE: 
CM 

DATA: 
OUIIR012 

PROJETO / DESENHO: 
CLOÉ 

PROJETO 
31424622012 

CLIENTE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 	OM IC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CDEIG 

"PRÉDIO DÁ SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: PRANCHA: 

REFERENTPLANTA BAIXA NIVEL 17,00, 18,00 E 18,20 

IMP-106 
9 

RO1 
\e9n  

II 



CUENTE: 

GOVERNO 
MINAS 

Sip 	g) SPM ENGENHARIA S/S LTDA. 
Rua Eip Oalrte, 998 -CEP 93870020 
Fe*: (51)333211 te Fac (51)33321248 
Pato Altge - RS -Bnisil 

www.spm.com.br  

M 

ENIGEMMARIA 

01 Uberado para IlcitaçO0 CLOÉ CLOÉ 09-11-12 

REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APRCN. DATA 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 

• . 	. 	. 
ESTAÇÃO DA CULTURA 

PORO ALEGRE - RS - BLUE_ 

EMPRESA: 

mouivo: 
GMG-CONC-IMP-107-R01 

ESCALA: 
1/258 

RESPONSAVEL TÉC14ICO: ARQ. FERNANDO BREtiTANO - CAU N 15898-5 ARQ.ZOÉ CRUZ - CAU N 13103-0 UNIDADE: 

PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIZE DE MINAS GERAIS 

RESPONSÃVEL EXECUÇÃO: 

cm 
DATA: 

OUT/2012 
PROJETO / DESENHO: 

CLOÉ 
PROJETO ti': 

3142-082-2012 
CLIENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIIVENTOg 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	OXIMEMIG 

OBRA: 

ESTAÇÃO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 
EDIFICAÇÃO: PRANCHA: 

IMP-107 
R  

RO1 
00D- 

REFERENTE: PLANTA BAIXA NIVEL 22,00 E22,35 



PLANTA BAIXA NIVEL 26,00 

1 

01 
Liberado pena lIcIteçao 

DISCRIMINAÇÃO 
CLOÉ 	  

I 	

09-11-12 CLOÉ 

DESENHO APROV. 	DATA  

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO A1133RE - RS - BRASIL 

EMPRESA: 

GOVERNO 
DE MINAS .4.. SPNI 

ENGENHARIA 
• 

SRA ENGENHARIA SM LTDA. 
Epile0aNUDECEPODOC20 

fore(51)Z021193-1101)032243 
Porto ANgre -IS - Small 

www.spn.com.br  

AROUlUtt 

GLIG-CONC4MP-108-R01  
ESCAUt f REspoNsAvt-L 'manca FERNANDO BRENIANO ARCLOAU N 155984 - CLOÉ CRUZ - "CAL; N. 137034 1/250 
UNIDADE: 

PROPRIETÁRIO: 	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ERAS GERAIS 

RESPONSAvEL EXECUÇÃO. 

DATA: 

OUT/2012 
PROJETO / DESENHO: 

PROJEDD N': 
	CLOÉ 

3142-0624012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO j(") 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 411-n" CODEMIG  

iBiAiRÉDIO DA SÁLA DE CONCERTOS 
PRANDIM: 

IM P-1 08 

,913 	RO1 
1 \ 0 



I 01 Ubereslo pela ~lição 11D.11-12 CLOÈ CLOÉ 
sREVISÁO DISCRIMINAÇA0 DESENHO DATA APROV. 

CuENTE: 

CONSÓRCIO SPM SIMON 
PORTO ALEGRE -RS - BRASS. 

EMPRESA: 

sPyr 
ENGENHARIA 

• 

SPM BiGENHARIA WS LTDA. 
RBEgitiOnre,923.CERODH20 as 	me•re. (51)=21246 
~o Alegre - RS - 

vmw.spm.com.br  

OVERNa' 
E'MINASf. 

ARounro: 
GMG-CONC4MP409-R01 

ESCALA: 

1/250 RESPONSÁVEL lECNICO: FERNANDO eRERrANo ,ARGCAU le 155984 - CLCÉ CRUZ •ARCLCAU w 13703.0 
UNIDADE: 

CRI 
DATA. 

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DE MINAS GERAIS GUT/2012 
PROJETO / DESENHO: 

CLOÉ 

'RESPONSÁVEL EXEOJÇÃO: PROJETO W: 

3142462-2012 ENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO j(g) 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS La' DEMIG 

OBRA: 
i4tÉDIO DASALA DE CONCERTOS• 

z 
O.  

REFERENTE: 

EDIFICAÇÃO: 
PRANOIA 

IMP-109 

RO1 
PLANTA BAIXA NÍVEL 30.85 



1 

' 	01 Uberado pare lloaaçao CLOE 0_0E 09-11-12 

tEVISÀO DISCRIMINAÇÁO DESENHO APROV. DATA 

CLIENTE: 

, 

j\GOVE 

 

LDEM, 

-Pah 	 

INAS 

....5.....~1 

RNO 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTORLEORE -R8 - BRASIL 

EMPRESA. 

, 

• V. 

 SPM . 	SRA ENGENHARIA 
• Ra Eombeuita.99 

Fax p1)2321111-N01)322413 
-RS 

S/S LTDA. 
-CEPE870021) 

&mil Pado Alegre 
. . 	ENGENHARIA 

• 
wancspm.com.br  

- 
 

AROUIVO: 
GMG-CONC4MP-110-R01 

F 	AIA - 

11250 
RESPONSÁVEL =MIM 	FERNANDO BRENTANO - ARQ-CAU PP 155964 - CLOÉ CRUZ-ARQ.CAU No 13703-0 UNIDADE: 

011 
DATA. 

0UT/2012 PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEMITIAS GERAIS 
PROJETO / DESENHO: 

CLOÉ 
PROJETO N.: 

3142-062-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 
tLIENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOIC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODEM1G 

CamalalatimadimadaalMeelamaaa 

1)9RA: 	 a 

PREDIO DA SALA DE CONCERTOS 
:DIFICAÇÃO: 

-.,, 	.. 

REFERENTE: PLANTA BAIXA DE COBERTURA 

• 
.. 

PRANCHA 

1MP-110 

\L1 

. 

1 ',._, RO1 
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