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A – PISOS 

1. Piso revestido em placa de cerâmica 45x45cm, acabamento acetinado com borda 

arredondada, classe de atrito I, resistência a abrasão PEI-5, cor Branco com 

estampa granitada, referência linha Cargo Plus – Eliane. Instalado sobre 

argamassa colante industrializada compatível ao ambiente a ser aplicado com 

espaçamento entre peças de 3,0mm rejuntados com massa flexível cor cinza 

platina. Rodapés executado em placa serrada de granito cinza andorinha, acabamento 

polido e dimensões 40x7cm com espessura de 20mm. Sendo assentadas sobre 

argamassa industrializada compatível para pedras. 

 

2. Piso revestido em placa de porcelanato 60x60cm, espessura 10mm, acabamento 

de superfície acetinado esmaltado, borda reta, resistente ao alto tráfego PEI-4, cor 

Cinza, referência Cimento Natural – Portobello. Instalado sobre argamassa colante 

industrializada compatível ao ambiente a ser aplicado com espaçamento entre 

peças de 2,0mm rejuntados com massa flexível cor cinza platina. Rodapés 

executado em placa serrada de granito cinza andorinha, acabamento polido e 

dimensões 40x7cm com espessura de 20mm. Sendo assentadas sobre argamassa 

industrializada compatível para pedras. 

 
3. Piso revestido em placa vinílica 30x30cm, espessura 2mm, classificação de uso 

EN685 / ISSO 10874, cor referência “Cinza” , referência linha Natural Chroma 

Concept – cor 9201912 Paviflex Tarkett. Instalado sobre adesivo compatível, 

referência GlobalFix – Tarkett e aplicado com juntas secas entre peças. Após a 

sua instalação, as peças deverão ser entregues enceradas com cera acrílica, 

referência Tarkett. Rodapés executado em madeira Angelim Pedra ripada com borda 

arredondada, altura 7,0cm e espessura 15mm, lixado e pintado com Tinta Esmalte 

Sintético Premium cor Vinho Chassis – referência Suvinil. 

 
4. Piso revestido em placa de granito serrada 40x40cm, espessura 20mm, com 

acabamento polido cor Cinza Andorinha. Instalado sobre argamassa colante 

argamassa colante industrializada compatível ao ambiente a ser aplicado com 

espaçamento entre peças de 3,0mm rejuntados com massa flexível cor cinza 

platina. Rodapés executado em placa serrada de granito cinza andorinha, 

acabamento polido e dimensões 40x7cm com espessura de 20mm. Sendo 

assentadas sobre argamassa industrializada compatível para pedras. 

 

5. Piso revestido em placa de granito serrada 40x40cm, espessura 20mm, com 

acabamento levigado cor Cinza Andorinha. Instalado sobre argamassa colante 

argamassa colante industrializada compatível ao ambiente a ser aplicado com 

espaçamento entre peças de 3,0mm rejuntados com massa flexível cor cinza 

platina. Rodapés executado em placa serrada de granito cinza andorinha, 

acabamento polido e dimensões 40x7cm com espessura de 20mm. Sendo 

assentadas sobre argamassa industrializada compatível para pedras. 
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6. Piso revestido em placa de pedra Ouro Preto serrada 40x40cm, espessura 30mm, 

com acabamento natural cor predominantemente amarelada. Instalado sobre 

argamassa de cimento e areia 1:6 (farofa) com junta seca entre peças.  

 

7. Piso revestido em carpete de fibra tipo rolo, espessura 6mm, fabricado em 100% 

polipropileno, resistente ao tráfego comercial e a incêndio categoria IV-B, cor 

predominante Cinza, referência linha Comercial Prisma cor 430 Silver – Beaulieu. 

Instalado sobre adesivo compatível aplicado com juntas secas entre peças. 

Rodapés executado em madeira Angelim Pedra ripada com borda arredondada, 

altura 7,0cm e espessura 15mm, lixado e pintado com Verniz Premium Incolor 

Brilhante, referência Coral. 

 

8. Piso para calçadas executado sobre lastro de concreto FCK15mpa, com 

acabamento em massa de cimento e areia fina (1:3) com superfície desempenada e 

alisada com esponja umedecida. Instalado com caimento transversal de 1% 

aplicado em quadrantes máximos de 150x150cm segmentados através de juntas de 

madeira permanente de 20mm de espessura. 

 

9. Piso revestido em blocos de pré-moldados de concreto intertravados, com 

dimensões retangulares 10x20cm, espessura 8cm cor Cinza, resistente a 40Mpa, 

aplicado sobre solo compactado regularizado com camada de areia média, e 

rejuntamento dos blocos em pó de pedra. 

 

10. Piso revestido em placas de grama esmeralda (Zoysia Japônica) aplicado 

sobre solo regularizado sem compactação previamente adubado com aplicação de 

calcário dolomítico. Após o plantio, deverá ser pulverizado terra de boa qualidade 

adubada por cima das placas para manter a retenção de umidade e acelerar a 

pega. 

 
11. Piso executado em chapa xadrez metálica espessura conforme projeto.  

 

 
ACESSÓRIOS PARA PISOS: 

 

- Soleira executada em granito cinza andorinha, acabamento polido e dimensões 

iguais as larguras e profundidades das aberturas com espessura de 20mm. Sendo 

assentadas sobre argamassa industrializada compatível para pedras. 

- Placa de ladrilho hidráulico de concreto 20x20cm, espessura 19mm, modelo de 

acabamento Podotáti de Alerta cor Vermelho, referência Cimartex. Instalado sobre 

argamassa de cimento e areia 1:6 (farofa) com espaçamento entre peças de 2,0mm 

rejuntados com cimento.  

 

- Placa de ladrilho hidráulico de concreto 20x20cm, espessura 19mm, modelo de 

acabamento Podotáti Direcional cor Vermelho, referência Cimartex. Instalado sobre 
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argamassa de cimento e areia 1:6 (farofa) com espaçamento entre peças de 2,0mm 

rejuntados com cimento.  

 

- Placa de sinalização tátil Direcional em PVC 25x25cm, espessura 2mm, cor Azul, 

fixadas no piso através de adesivo de contato industrial compatível, referência 

Andaluz.  

- Placa de sinalização tátil Alerta em PVC 25x25cm, espessura 2mm, cor Azul, fixadas 

no piso através de adesivo de contato industrial compatível, referência Andaluz.  

- Pintura em Tinta Esmalte Epoxi Premium cor (Amarelo Demarcação, Branco, Azul 

Del Rey), referência Suvinil. (Utilizada em marcação de estacionamentos e quadras 

poliesportivas) 

 

B – PAREDES 

1. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede em placas de 

cerâmica cor Branca 20x20cm, espessura 6mm, referência Eliane, assentados 

sobre argamassa colante industrializada compatível ao ambiente a ser aplicado 

com espaçamento entre peças de 4,0mm rejuntados com massa flexível cor cinza 

platina. 

 

2. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede até 180cm de altura 

em placas de cerâmica cor Branca 20x20cm, espessura 6mm, referência Eliane, 

assentados sobre sobre argamassa colante industrializada compatível ao ambiente 

a ser aplicado com espaçamento entre peças de 4,0mm rejuntados com massa 

flexível cor cinza platina. Para acabamento superior, instalar uma faixa de granito 

polido Cinza Andorinha com altura de 5,0cm e espessura 20mm, seccionando o 

restante da parede rebocada em revestida com massa corrida de regularização 

para a pintura em tinta Acrílica Premium acabamento fosco cor Branco Gelo até o 

teto. 

 

3. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede até 180cm de altura 

em pastilha telada cor Branca 10x10cm, espessura 6,5mm, referência Portobello, 

assentados sobre sobre argamassa colante industrializada compatível ao ambiente 

a ser aplicado com espaçamento entre peças de 4,0mm rejuntados com massa 

flexível cor cinza platina. Para acabamento superior, instalar uma faixa de granito 

polido Cinza Andorinha com altura de 5,0cm e espessura 20mm, seccionando o 

restante da parede rebocada em revestida com massa corrida de regularização 

para a pintura em tinta Acrílica Premium acabamento fosco cor Branco Gelo até o 

teto. 
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4. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede em pastilhas teladas 

cor Azul Viscaya 5x5cm, espessura 8mm, referência JD4810313 – Jatobá,   

assentados sobre sobre argamassa colante industrializada compatível ao ambiente 

a ser aplicado com espaçamento entre peças de 3,0mm rejuntados com massa 

flexível cor cinza platina. 

 

5. Parede em alvenaria rebocada com massa de areia fina aditivada de 

impermeabilizantes, referência Vedacit, pintada com tinta Acrílica Premium 

acabamento fosco cor Branco Gelo até o teto. 

 

 

6. Pilares e vigas de concreto da estrutura da passarela externa rebocados com 

massa de areia fina aditivada de impermeabilizantes, referência Vedacit, pintada 

com tinta Acrílica Premium acabamento fosco cor Grafite 

 

7. Parede em alvenaria rebocada com massa de areia fina e revestida com massa 

corrida de regularização para a pintura em tinta Acrílica Premium acabamento fosco 

cor Branco Gelo. 

 

8. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede em Fulget acrílico 

granilha cor Cinza (30% agregados cinza e 70%agregados brancos) dotadas de 

juntas de dilatação horizontal tipo facão a cada 180cm, referência Decorbel.  

 

9.   Fechamento vertical das caixas de escada de emergência em painel siliconado, 

espessura 70mm,  cor RAL9006, referência Linha Isofachada – Isoeste. 

 

10. Parede em alvenaria embossada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, dotada de revestimento em placa de ACM, cor Natural Hon, 

referência linha natural – Alucomaxx, instaladas sobre perfis galvanizados 

compatíveis fixados na alvenaria através de parafusos e buchas. 

 

11. Parede em alvenaria rebocada com massa aditivada de impermeabilizantes, 

referência Vedacit, para instalação de revestimento de parede em placa de painel 

acústico cor Areia em lã de vidro revestido em tecido sintético na face aparente e 

laterais, enrijecido por perfis metálicos internos ao revestimento, referência linha 

Decorsound Isover – Saint-Gobain, instalados sobre estruturas de aço compatíveis 

ao fornecedor. 

 

12. Parede em divisória tipo DryWall, estruturada através de montantes simples em 

aço galvanizado espaçados a cada 40cm, preenchidos com isolante acústico em lã 

de rocha e fechamento em 02 chapas de gesso acartonado esp.12,5mm modelo 
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Standart, e 02 chapas de OSB esp.9,5mm, espessura total da parede 13,40mm, 

(vencimento de alturas até 3,85metros), referência W111-150/90 – Knauf, 

emassada externamente com massa corrida de regularização para pintura Acrílica 

Premium acabamento fosco cor Branco Gelo. 

 

13. Parede em divisória de paredes duplas em painéis cegos de MDP 18mm cor 

maple instalados até 90cm do piso, dotados de tratamento acústico com manta de 

isolamento atóxica, e fechamento complementar em vidro temperado 6mm até o 

teto, estruturada através de perfis de alumínio anodizado cor natural, referência 

linha Linear - Marelli. 

 

14. Parede em divisória tipo DryWall, estruturada através de montantes simples em 

aço galvanizado espaçados a cada 40cm, preenchidos com isolante acústico em lã 

de rocha e fechamento em 01 chapa de gesso acartonado esp.12,5mm modelo 

Standart, e 02 chapas de OSB esp.9,5mm, espessura total da parede 13,40mm, 

(vencimento de alturas até 3,85metros), referência W111-150/90 – Knauf, com 

recobrimento interno em placa de painel acústico cor Areia em lã de vidro revestido 

em tecido sintético na face aparente e laterais, enrijecido por perfis metálicos 

internos ao revestimento, referência linha Decorsound Isover – Saint-Gobain, 

instalados sobre estruturas de aço compatíveis ao fornecedor. 

 

 

C – TETO 

1. Rebaixamento de teto em placa de forro de fibra mineral 62,5x125cm, espessura 

16mm, cor Branco, com a aplicação de Bioblock para inibir o crescimento de 

fungos, mofos e bactérias, dotada de acabamento superficial pintado em tinta 

vinílica a base de látex aplicada em fabrica, instalado sobre sistema compatível a 

modulação das placas em perfis “T” de alumínio natural anodizado, referência linha 

Encore Lay-In – Armstrong. 

 

2.  Rebaixamento de teto em placa de forro PVC modular 62,5x125cm, espessura 

10mm, cor Branco, instalado sobre sistema compatível a modulação das placas em 

perfis “T” de alumínio anodizado natural, referência linha Magiore – Vipal. 

 

3. Rebaixamento de teto em placa acústica perfurada 120x200cm, espessura 

12,5mm, referência modelo Cleaneo Quadrado – Knauf, instalado sobre sistema 

compatível a modulação das placas em perfis de alumínio natural. Para 

acabamento superficial, pintura em tinta látex Premium cor Branco Neve. 

 

4. Rebaixamento de teto em réguas de madeira Angelim, tipo Lambri, 300x9cm, 

espessura 10mm, dotado de sistema de acabamento macho/fêmea, e para 

acabamentos laterais, quando solicitados, bordas meia cana abauladas de mesmo 

material. Instalado através de montantes de aço galvanizado compatíveis. Para 

acabamento superficial, pintura em verniz premium incolor fosco. 
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5. Laje aparente em concreto rebocada com massa de areia fina revestida com massa 

corrida acrílica para recebimento de pintura látex Premium cor Branco Neve. 

 

6. Laje aparente em StellDeck com revestimento de telhas trapezoidais pré pintadas. 

  

D – COBERTURA 
1. Cobertura estruturada em perfis tubulares metálicos pintados com fechamento de 

topo, laterais e de forro aparente em placas de ACM, linha Natural, cor Natural 

Hon, referência Alucomaxx. Para cobertura da estrutura, deverão ser instaladas 

telhas zipadas arqueadas moldadas “inloco” sem a sobreposição transversal e sem 

fixações aparentes, em aço galvalume (Pré-pintada e/ou Cor natural) espessura 

0,50mm, instaladas sobre estrutura de base metálica galvanizada. Proporcionando 

inclinação mínima de 2,0% e peças inteiras de até 70 metros de comprimento com 

raio de curvatura menor à 80 metros. Telhas com largura de 468mm. Referencia 

Telha Zipada LRZIP 53 – Perfilor  Arcelormittal. As calhas pluviais deverão ser 

embutidas na estrutura e serem executadas em aço galvanizado nº22, 

dimensionadas conforme demanda pluvial projetada. 

  

2.  Cobertura em laje de concreto plana sem recobrimento de telhado com 

regularização do piso, após a sua cura deverá ser aplicado Ecoprimer, referência 

Viapol sobre toda a superfície e aguardar a cura de 6 horas, após este prazo, 

deverá ser aplicado a Manta Asfaltica a quente 4mm, referência Laje Poliester - 

Viapol. As bordas dos drenos pluviais também deverão ser tratados de forma a 

serem impermeabilizados com esta mesma Manta Asfáltica a quente. Para 

proteção mecânica deverá ser aplicado sobre a manta contrapiso de cimento e 

areia aditivado com emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto 

desempenho, referência Viafix – Viapol, regularizando os caimentos de 2% até os 

drenos.  Para recobrimento da superfície, solicita a instalação de uma camada de 

50mm de argila expandida.  

 
3. Cobertura em laje de concreto plana sem recobrimento de telhado com 

regularização do piso, após a sua cura deverá ser aplicado ecoprimer, referência 

viapol sobre toda a superfície e aguardar a cura de 6 horas, após este prazo, 

deverá ser aplicado a manta asfaltica a quente 4mm, referência laje poliester - 

viapol. as bordas dos drenos pluviais também deverão ser tratados de forma a 

serem impermeabilizados com esta mesma manta asfáltica a quente. para 

proteção mecânica deverá ser aplicado sobre a manta contrapiso de cimento e 

areia aditivado com emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto 

desempenho, referência viafix - viapol, regularizando os caimentos de 2% até os 

drenos.  para recobrimento da superfície, solicita a instalação uma camada de 

terra vegetal com plantio de grama esmeralda. 

 
 ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS: 
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- Instalação sobre as platibandas de cobertura elementos de rufos / pingadeiras 

de chapa de aço galvanizada nº22, dimensionadas conforme demanda projre 

etual de cada plano a ser revestido. Obs.(Elementos pré pintados ou não 

conforme especificações arquitetônicas de projeto) 

E- DIVISÓRIAS DE GRANITO, BANCADAS FIXAS / MÓVEIS, E PEITORIS.  
1. Divisória dos boxes dos banheiros executadas em granito polido Cinza Andorinha, 

espessura 3,0 cm, altura 180cm, fixada na parede e entre si por cantoneiras e 

parafusos de latão cromados, reforçadas com a aplicação de massa plástica cinza. 

Dimensões: (conforme projeto) 

 

2.  Divisória entre mictórios dos banheiros executadas em granito polido Cinza 

Andorinha, espessura 3,0 cm, altura 100cm, fixada na parede por cantoneiras e 

parafusos de latão cromados, instalada à 40cm de altura do piso. 

 

3. Bancada fixa dos sanitários em granito polido Cinza Andorinha, espessura 2,0cm 

dotado de saias de bordas com altura de 5,0cm e rodabancas de mesmo material 

com altura de 10cm. Bordas Molhadas para elementos com cuba de louça cerâmica 

cor Branco de embutir oval, 30x40cm, profundidade 14,5cm, referência Deca. Com 

instalação de válvula de escoamento compatível em latão cromado e Sifão para 

lavatório em metal cromado, bitola de entrada G7/8’’ e saída tubo DN 40, referência 

Docol. E torneira de mesa temporizada, dotada de arejador fixo, modelo bica baixa 

cromada, referência Pressmatic Alfa - Docol. Fixada através de perfil de aço 

carbono (metalon), pintado com esmalte sintético sobre fundo corrosivo na cor preto 

na cor preto, chumbados na parede de alvenaria. Dimensões: (conforme projeto) 

 

4. Bancada fixa das copas em granito polido Cinza Andorinha, espessura 2,0cm 

dotado de saias de bordas com altura de 5,0cm e rodabancas de mesmo material 

com altura de 10cm. Bordas Molhadas para elementos com cuba de aço inoxidável 

acetinado de embutir retangular, 40x34cm, profundidade 18cm, espessura da 

chapa 0,7mm, referência Tecnocuba. Com instalação de válvula de escoamento 

compatível em latão cromado e Sifão para cozinha em metal cromado, bitola de 

entrada DN 40 e saída tubo DN 40, referência Docol. E torneira de mesa bica móvel 

cromada, com acionamento em alavanca tipo MAP, referência modelo Loreneasy 

1167 C56 – Lorenzetti. Fixada através de perfil de aço carbono (metalon), pintado 

com esmalte sintético sobre fundo corrosivo na cor preto na cor preto, chumbados 

na parede de alvenaria. Dimensões: (conforme projeto) 

 

5. Peitoris das janelas em granito polido cinza andorinha, com espessura 2,0cm e 

pedra de ressalto instalada na face interior, dotado de pingadeira externa 15mm 

maior que as bonecas. 

 

F – ESCADAS, RAMPAS, GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Prefeitura do Campus Universitário 

 
 
 

10 
 

 

 
1. Escada de concreto com pisos e espelhos revestidos em placa de granito serrada, 

espessura 20mm, com acabamento polido cor Cinza Andorinha dotados de bocel 

retificado com 10mm e faixa de frisos antiderrapantes 80mm largura executados 

na própria pedra. Instalado sobre argamassa colante argamassa colante 

industrializada compatível com espaçamento entre peças de 2,0mm rejuntados 

com massa flexível cor cinza platina. Rodapés executado em placa serrada de 

granito cinza andorinha, acabamento polido e dimensões 40x7cm com espessura 

de 20mm. Sendo assentadas sobre argamassa industrializada compatível para 

pedras. 

 

2. Escada de concreto com piso e espelhos executados sobre lastro de concreto 

FCK15mpa, com acabamento em massa de cimento e areia fina (1:3) com 

superfície desempenada e alisada com esponja umedecida. Instalado com 

aplicação de quadrantes máximos de 150x150cm segmentados através de juntas 

de madeira permanente de 20mm de espessura. Sem a instalação de rodapés. 

 

3. Escada metálica de emergência estruturada em perfis de aço retangulares pintados 

com pisos flutuantes executados em chapa xadrex pintados com Tinta Esmalte 

Sintético cor Grafite Claro, referência Suvinil. Sem a instalação de rodapés. 

 

4. Guarda corpos adicionados de corrimão executados em perfis metálicos de aço 

carbono circulares soldados pintados em Tinta Esmalte Sintético cor Grafite Claro, 

referência Suvinil. Perfis estruturais do elemento em tubos 1’ ¾ ‘’, Corrimão duplos 

em tubos de 1’ ½ ‘’ instalados à 70 e 92cm de altura do piso, e barras transversais 

para fechamento do guarda corpo instaladas espaçadas a cada 12cm em tubos de 

1’. Internamente, os guarda corpos devem possuir altura de 130cm atendendo as 

normas do CBMMG.  

 

5.  Corrimão executados em perfis metálicos de aço carbono circulares soldados 

pintados em Tinta Esmalte Sintético cor Grafite Claro, referência Suvinil. Perfis 

estruturais do elemento em tubos 1’ ¾ ‘’, Corrimão duplos em tubos de 1’ ½ ‘’ 

instalados à 70 e 92cm de altura do piso. 

G – LOUÇAS E METAIS ADICIONAIS AS ESPECIFICADAS PARA 

BANCADAS (SANITÁRIO / COPA - COZINHA / DML) 
1. Bacia sanitária convencional em louça na cor Branco, dimensões larg.38,5 x 

prof.49,5cm, altura 39,5cm, com sistema de descarga para 6 litros, referência 

modelo 02303 Linha Saveiro – Celite, dotada de assento sanitário universal na cor 

Branco, referência Assento Eco PP modelo Assento Eco PP - Celite. Para 

descarga, instalação de válvula de descarga 1 ½’’ BP de metal, dotada de 

acabamento de válvula e acionador em metal cromado biniquelado reforçado, 

dotado de componentes totalmente embutidos contra vandalismo, referências 

modelo 01021500 (válvula) e modelo 01505006 Antivandalismo (acabamento) – 

Docol.  
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2. Bacia sanitária convencional em louça na cor Branco com abertura frontal, 

dimensões larg.36 x prof.50cm, altura 43cm, com sistema de descarga para 6 litros, 

referência modelo 31309 Linha Acesso Plus – Celite, e assento sanitário cor 

Branco, referência Assento Acesso Plus PP – Celite. Para descarga, instalação de 

válvula de descarga 1 ½’’ BP de metal, dotada de acabamento de válvula e braço 

acionador  em metal cromado , referências modelo 01021500 (válvula) e modelo 

Pressmatic Benefit (acabamento) – Docol.  (Para instalações sanitárias PNE). 

 

3. Mictório convencional em louça na cor Branco, dimensões larg.34,5 x prof.31,5cm, 

altura 56,5cm, referência modelo 08280 – Celite. Para descarga, instalação de 

válvula de mictório dotada de sistema de acionamento hidromecânico, referência 

modelo 17010306 Pressmatic Compact  – Docol.   

 

4. Lavatório suspenso de canto em louça sem coluna, na cor Branco, dimensões 

larg.32,5xprof.39,5cm, altura 12,5cm, referência modelo 04013 – Celite. Dotado de 

instalação de torneira de mesa temporizada, dotada de arejador fixo e aça de 

acionamento para PNE, modelo bica baixa cromada, referência Pressmatic Benefit - 

Docol. Com instalação de válvula de escoamento compatível em latão cromado e 

Sifão para lavatório em metal cromado, bitola de entrada G7/8’’ e saída tubo DN 40, 

referência Docol. Instalar barra de apoio em aço inoxidável compatível, com Ø1.1/4’ 

esp.1,5mm acabamento polido, referência Protetor de Lavatório de Canto Master 

(L76) – PHD Barras (Para instalações sanitárias PNE). 

 

5. Tanque de serviço coluna em louça cor Branco, capacidade de 31 litros, dimensões 

larg.54,5 x prof.48,5cm, altura 33cm, referência modelo 51265 – Cellite. Dotado de 

instalação de torneira de longa de parede em aço cromado, referência modelo 1158 

Pertutti – Docol, com instalação de válvula de escoamento compatível em latão 

cromado e sifão flexível. 

 

6. Torneira de parede curta em aço cromado, cromada, Ø ½”, com adaptador para 

mangueira, referência 1130  Trio modelo 534406 - Docol. (Para instalações 

complementares de DML e Jardins externos). 

 

7. Registro hidráulico de gaveta 1 ½ ‘’  metálico, dotado de acabamento de registro 

monocomando, cromado, de alta resistência a corrosão riscos, referência 

DocolBase Gaveta ¾’’ (Registro) e linha Itapema Bella modelo 00162860 

(Acabamento) - Docol. (Para complemento de instalações gerais de Sanitários). 

 

8.  Barra de apoio reta em aço inoxidável escovado, com Ø 32mm e 60cm de 

comprimento conforme ABNT NBR 9050, referência modelo 446516 - Docol. (Para 

instalações sanitárias PNE). 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Prefeitura do Campus Universitário 

 
 
 

12 
 

 

 
9. Barra de apoio reta em aço inoxidável escovado, com Ø 32mm e 80cm de 

comprimento conforme ABNT NBR 9050, referência modelo 446416 - Docol. (Para 

instalações sanitárias PNE). 

 

10. Barra de apoio “L” em aço inoxidável escovado, com Ø 32mm e 80cm de 

comprimento e altura conforme ABNT NBR 9050, referência modelo 489316 - 

Docol. (Para instalações sanitárias PNE). 

 

11. Barra de apoio articulável reta em aço inoxidável escovado, com Ø 32mm e 

80cm de comprimento e altura conforme ABNT NBR 9050, referência modelo 

454316 - Docol. (Para instalações sanitárias PNE). 

 

 

12. Banco grelha articulado suspenso para banho em aço inoxidável 304, dotado 

de tubos estruturais de 32mm com espessura de 1,5mm, resistente à 180kg, 

conforme ABNT NBR 9050 para instalação em parede de alvenaria, dimensões 

54x48cm, referência modelo 735 – Barra Certa. 

 

H– ITENS ACESSÓRIOS EM GERAL 
1. Dispenser de parede para papel higiênico rolão, fabricado em material acrílico de 

alta resistência, na cor Branco e Preto, dimensões 18,2 x 31 x 33cm, capacidade 

300m, com laterais translucidas para visualização de controle e fechamento por 

chaves, referência modelo 30217689 -  Kimberly Clark Professional. Fixado através 

de parafusos e buchas. 

  

2. Dispenser de parede para toalhas de papel interfolhadas, fabricado em material 

acrílico de alta resistência, na cor Branco e Preto, dimensões 16,4 x 37 x 35 cm, 

capacidade 1,5 maços de até 250 folhas, com laterais translucidas para 

visualização de controle, referência modelo 30217686 - Kimberly Clark 

Professional. Fixado através de parafusos e buchas. 

 

  

3. Dispenser de parede para sabonete com sistema spray, fabricado em material 

acrílico de alta resistência, na cor Branco e Preto, dimensões 13,5 x 10,3 x 21cm, 

liberando 0,2ml por acionamento, em material plástico ABS de alta resistência e 

durabilidade, possuindo válvula com dupla vedação para evitar vazamentos, com 

rendimento de até 1000 lavagens, referência modelo 30217695 - Kimberly Clark 

Professional. Fixado através de parafusos e buchas. 

 

4. Espelho de Cristal 90x60cm, espessura 4mm, fixado com parafusos cromados tipo 

Finesson.  

 

I – PORTAS 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Prefeitura do Campus Universitário 

 
 
 

13 
 

 

 
1. Portas (PRANCHETA) comum com visor tipo folha em prancheta lisa de madeira 

Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de 

sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, 

dimensões variadas, altura 210cm, pintada com tinta esmalte sintético cor platina, 

dotada de visor em vidro comum incolor, espessura 4,0mm, dimensões 20x100cm, 

instalado a 90cm do piso, e fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 

40mm com espelhos redondos da maçaneta e a base de chaves independes em 

aço inoxidável, referência Magnum 931-80 E-Externa – Pado. Para instalação 

através de 03 dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira 

Angelim Pedra com largura compatível a das paredes acabadas, e alisares de 

mesmo material com largura de 7,0cm, todos pintados com tinta esmalte sintético 

cor vinho chassi. 

 

2. Portas (PRANCHETA) comum sem visor tipo folha em prancheta lisa de madeira 

Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de 

sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, 

dimensões variadas, altura 210cm, pintada com tinta esmalte sintético cor platina,  

e fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 40mm com espelhos 

redondos da maçaneta e a base de chaves independes em aço inoxidável, 

referência Magnum 931-80 E-Externa – Pado. Para instalação através de 03 

dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira Angelim Pedra com 

largura compatível a das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com 

largura de 7,0cm, todos pintados com tinta esmalte sintético cor vinho chassi. 

 

3. Porta (PRANCHETA) comum dupla com visor tipo folha de prancheta lisa de 

madeira Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu 

interior de sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência 

estrutural, dimensão aba maior 91x210, aba menor 30x210cm pintadas com tinta 

esmalte sintético cor platina, dotada de 01 visor em vidro comum incolor, espessura 

4,0mm, dimensões 20x100cm, instalado a 90cm do piso na aba de maior dimensão,  

fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 40mm com espelhos redondos 

da maçaneta e a base de chaves independes em aço inoxidável, referência 

Magnum 931-80 E-Externa – Pado, e 02 trincos para portas em latão cromado tipo 

Zamac, altura 90mm e largura 30mm, referência linha reforçada – União Mundial. 

Para instalação através de 03 dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de 

madeira Angelim Pedra com largura compatível a das paredes acabadas, e alisares 

de mesmo material com largura de 7,0cm, todos pintados com tinta esmalte 

sintético cor vinho chassis. 

 

4. Porta (PRANCHETA) comum dupla sem visor tipo folha de prancheta lisa de 

madeira Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu 

interior de sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência 

estrutural, dimensão aba maior 91x210, aba menor 30x210cm pintadas com tinta 

esmalte sintético cor platina, fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 
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40mm com espelhos redondos da maçaneta e a base de chaves independes em 

aço inoxidável, referência Magnum 931-80 E-Externa – Pado, e 02 trincos para 

portas em latão cromado tipo Zamac, altura 90mm e largura 30mm, referência linha 

reforçada – União Mundial. Para instalação através de 03 dobradiças em latão 

cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira Angelim Pedra com largura compatível a 

das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com largura de 7,0cm, todos 

pintados com tinta esmalte sintético cor vinho chassis. 

 

5. Porta (PRANCHETA) correr sem visor em prancheta lisa de madeira Angelim 

Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de sarrafos de 

madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, dimensões 

variadas, altura 210cm pintada com tinta esmalte sintético cor platina, com 

fechadura cromada de rosetas externas em Zamac, cilindro de 90mm com testa e 

contra testa em aço inoxidável, referência Concept Correr E-Externa – Pado e 

puxador de alumínio de embutir em porta de correr instalados de ambos os lados, 

referência Ohio PXU/398 dimensões larg.8,0 x alt.21cm. Para instalação através de 

trilhos de alumínio fixados no batente de madeira Angelim Pedra com largura 

compatível a das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com largura de 

7,0cm, todos pintados com tinta esmalte sintético cor vinho chassis. 

 

6.  Porta (ALUMÍNIO + VENEZIANA) tipo folha sem visor estruturada em perfis e 

veneziana ventiladas de alumínio anodizado natural, referência linha Nova Gold - 

Alcoa, dimensões variadas, e fechadura de maçaneta em Zamac, cilindro de 74mm 

com espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, referência Magnum Serralheiro 

– Pado. Para instalação através de 03 dobradiças em alumínio 02 abas, referência 

DOB05 – Fermax, em batente de alumínio de mesma linha da porta especificada. 

 

7. Porta (ALUMÍNIO + VENEZIANA) tipo folha sem visor estruturada em perfis e 

veneziana ventiladas de alumínio anodizado natural, referência linha Nova Gold - 

Alcoa, dimensões 90x210cm, dotada de 02 Barras de apoio reta em aço inoxidável 

escovado, com Ø 32mm e 40cm de comprimento conforme ABNT NBR 9050, 

referência modelo 446616 – Docol, e fechadura de maçaneta em Zamac, cilindro de 

74mm com espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, referência Magnum 

Serralheiro – Pado. Para instalação através de 03 dobradiças em alumínio 02 abas, 

referência DOB05 – Fermax, em batente de alumínio de mesma linha da porta 

especificada. (Para instalações sanitárias PNE). 

 

8. Porta (ALUMÍNIO + VIDRO + VENEZIANA) simples tipo folha estruturada em perfis 

de alumínio anodizado preto, referência linha Nova Gold - Alcoa, com fechamento 

em vidro comum incolor espessura 6,0mm, dimensões variadas, e fechadura de 

maçaneta em Zamac, cilindro de 74mm com espelho, testa e contra testa em aço 

inoxidável, referência Magnum Serralheiro – Pado. Para instalação através de 03 

dobradiças em alumínio 02 abas, referência DOB05 – Fermax, em batente de 

alumínio de mesma linha da porta especificada. 
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9. Porta (ALUMÍNIO + VIDRO + VENEZIANA) simples tipo folha estruturada em perfis 

de alumínio anodizado preto, referência linha Nova Gold - Alcoa, com fechamento 

em vidro comum incolor espessura 6,0mm, dimensões variadas, dotada de 

fechadura com sistema de acionamento interno em 02 barras antipânico 

conjugadas através de Cremona ideal para saídas de emergências, combinadas 

com fechadura externa em aço inoxidável fosco, referência PHA 2000 + PHT – 

Dorma. Para instalação através de 03 dobradiças em alumínio 02 abas, referência 

DOB05 – Fermax, em batente de alumínio de mesma linha da porta especificada. 

 

10. Porta (DIVISÓRIA DE MADEIRA + VIDRO) tipo folha com moldura para divisórias 

linha Linear – Referência Marelli, com paredes duplas em painéis cegos de MDP 

18mm cor maple instalados até 90cm do piso, dotados de tratamento acústico com 

manta de isolamento atóxica, e fechamento complementar em vidro temperado 

6mm até o teto, estruturada através de perfis de alumínio anodizado cor natural.  

 

11. Porta (COMPENSADO NAVAL) tipo folha para cabine sanitária, confeccionada em 

painel estrutural TS-10mm de laminado melamínico de alta pressão cor Cinza 

Platina, totalmente a prova d’água, referência Fórmica. Instalada sobre pedras de 

granito através de conjunto de ferragens, junção no granito, em latão cromado 

incluindo parafusos, referência Linha Mármore CT0840- IMAB . Para fixação das 

portas deverão ser empregadas dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga 

de alumínio, com controle de angulação de abertura múltiplos de 30º. Fechadura 

universal tipo tarjeta livre/ocupado. 

 

12. Porta (CHAPA METÁLICA) tipo folha, estruturada em perfis metálicos compatíveis 

para vedação em painel siliconado, espessura 70mm,  cor RAL9006, referência 

Linha Isofachada – Isoeste, dotado de fechadura com sistema de acionamento 

interno em 02 barras antipânico conjugadas através de Cremona ideal para saídas 

de emergências, combinadas com fechadura externa em aço inoxidável fosco, 

referência PHA 2000 + PHT – Dorma. 

 

13. Porta (VIDRO TEMPERADO) tipo folha, executado em vidro temperado incolor 

esp.10mm, dotado de dobradiças e fechaduras em aço inoxidável compatíveis. 

 

14.  Porta (VIDRO TEMPERADO) tipo correr, executado em vidro temperado incolor 

esp.10mm, dotado de fechadura em aço inoxidável compatível. 

 

ACESSÓRIOS PARA PORTAS 

 
- Prendedor para porta em metal Zamac cromado para instalação no piso, 

referência modelo 809 – IMAB. 

J – JANELAS OU ESQUADRIAS 
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1. Esquadria (ALUMÍNIO+VIDRO) tipo maxim-ar, em perfil de alumínio pintado 

eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – Alcoa (atendendo as 

recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para Edificações), em estrutura 

compatível com os montantes, guarnições de vedações e baguetes para instalação 

de vidro incolor espessura 6,0mm. Abertura em Maxim-ar com fecho punho simples 

tipo alavanca alumínio cor preto. Esquadria fixada na parte inferior sobre peitoril de 

granito polido cinza andorinha, espessura 20mm dotada de ressalto interno de 

20mm para evitar a entrada de água e pingadeira externa de 20mm. A esquadria 

deverá ser fixada através de parafusos compatíveis e vedadas em todo perímetro 

com silicone.  

 

2. Esquadria (ALUMÍNIO+VIDRO) tipo maxim-ar + abas fixas, em perfil de alumínio 

pintado eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – Alcoa 

(atendendo as recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para Edificações), em 

estrutura compatível com os montantes, guarnições de vedações e baguetes para 

instalação de vidro incolor espessura 6,0mm. Abertura em Maxim-ar com fecho 

punho simples tipo alavanca alumínio cor preto. Esquadria fixada na parte inferior 

sobre peitoril de granito polido cinza andorinha, espessura 20mm dotada de 

ressalto interno de 20mm para evitar a entrada de água e pingadeira externa de 

20mm. A esquadria deverá ser fixada através de parafusos compatíveis e vedadas 

em todo perímetro com silicone.  

 

3. Esquadria (ALUMÍNIO+VIDRO+VENEZIANA) tipo maxim-ar + abas fixas, em perfil 

de alumínio pintado eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – 

Alcoa (atendendo as recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para 

Edificações), em estrutura compatível com os montantes, guarnições de vedações 

e baguetes para instalação de vidro incolor espessura 6,0mm. Abertura em Maxim-

ar com fecho punho simples tipo alavanca alumínio cor preto, e estrutura 

compatível com os montantes, guarnições para instalação de veneziana de 

alumínio ventilada em abas fixas. Esquadria fixada na parte inferior sobre peitoril de 

granito polido cinza andorinha, espessura 20mm dotada de ressalto interno de 

20mm para evitar a entrada de água e pingadeira externa de 20mm. A esquadria 

deverá ser fixada através de parafusos compatíveis e vedadas em todo perímetro 

com silicone.  

 

4. Esquadria (ALUMÍNIO+VENEZIANA) tipo abas fixas, em perfil de alumínio pintado 

eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – Alcoa (atendendo as 

recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para Edificações), em estrutura 

compatível com os montantes, guarnições para instalação de veneziana de 

alumínio ventilada em abas fixas. Esquadria fixada na parte inferior sobre peitoril de 

granito polido cinza andorinha, espessura 20mm dotada de ressalto interno de 

20mm para evitar a entrada de água e pingadeira externa de 20mm. A esquadria 

deverá ser fixada através de parafusos compatíveis e vedadas em todo perímetro 

com silicone.  
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5. Esquadria (ALUMÍNIO+VENEZIANA) tipo folha, em perfil de alumínio pintado 

eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – Alcoa (atendendo as 

recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para Edificações), em estrutura 

compatível com os montantes, guarnições para instalação de veneziana de 

alumínio ventilada em abas fixas. Dotada de fechadura de maçaneta em Zamac, 

cilindro de 74mm com espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, referência 

Magnum Serralheiro – Pado. Para instalação através de 03 dobradiças em alumínio 

02 abas, referência DOB05 – Fermax, em batente de alumínio de mesma linha da 

porta especificada. 

 

6. Esquadria (ALUMÍNIO+VIDRO TEMPERADO) tipo fixa, em perfil de alumínio 

pintado eletrostaticamente na cor preto, referência Linha Nova Gold – Alcoa 

(atendendo as recomendações da NBR10.821 – Esquadrias para Edificações), em 

estrutura compatível com os montantes, guarnições para instalação de vidro 

temperado incolor espessura 10mm. 

 

7. Esquadria (DIVISÓRIA DE MADEIRA + VIDRO) tipo fixa com moldura para 

divisórias linha Linear – Referência Marelli, com paredes duplas em painéis cegos 

de MDP 18mm cor maple instalados até 90cm do piso, dotados de tratamento 

acústico com manta de isolamento atóxica, e fechamento complementar em vidro 

temperado 6mm até o teto, estruturada através de perfis de alumínio anodizado cor 

natural. 

 

 

ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS 

- Grades de proteção somente nas linhas de aberturas Maxim-ar das esquadrias 

de alumínio instaladas no subsolo e térreo, molduradas em barras chatas 1’x3/16’ 

soldadas com gradis em seções circulares de aço Ø10mm de aço espaçadas no 

máximo em 15cm, modelo padrão UFOP. Deverão ser fixadas através de 

parafusos e pintadas em Tinta Esmalte Sintético Premium cor Grafite Claro, 

referência Suvinil.  

L – LUMINÁRIAS (especificar com o setor de elétrica da PRECAM) 
1. Luminária de embutir, modelo 2790 – 2xT26 36W, Ref. Itaim. Dimensões 

254x1250mm. Para instalação nos ambientes administrativos com forros. 

 

2. Luminária de sobrepor, modelo 3790 – 2xT26 36W, Ref. Itaim. Dimensões 

254x1250mm. Para instalação nos ambientes em gerais sem forros. 

 

3. Luminária circular de embutir com centro jateado, modelo Prata-E 

cod.8198.2A1.1X0 – 2xTC-TSE 20W, Ref. Itaim. Dimensões Ø240mm. Para 

instalação na sala de reuniões do conselho e multimídia. 
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4. Luminária circular de embutir com foco orientável, modelo Catú 

cod.8004.1B3.100 – 1xQR11 50W, Ref. Itaim. Dimensões Ø155mm. Para 

instalação na sala de reuniões do conselho e multimídia. 

 

5. Luminária circular de embutir no solo, protegida com grade frontal, modelo 

Momboré cod.8234.1A8.71X – 1HIT-CRI 150W, Ref. Itaim. Dimensões Ø220mm. 

Para instalação nas Fachadas. 

 

6. Luminária retangular para poste 01 pétala, pintados na cor Preto, modelo 

Calcário-P cod.8187.1A6.610 – 1HIT-DE 150W., Ref. Itaim. Instalada em postes 

de 3,0metros situados no entorno da edificação. 

 

7. Luminária retangular para poste 01 pétala, pintados na cor Preto, modelo 

Calcário-P cod.8368.1A3.610 – 1HIT 400W, Ref. Itaim. Instalada em postes de 

6,0metros situados no entorno da edificação. 

 

8. Luminária retangular para poste 04 pétalas, pintados na cor Preto, modelo 

Calcário-P cod.8368.1A3.610 – 1HIT 400W, Ref. Itaim. Instalada em postes de 

6,0metros situados no entorno da edificação. 

 

Observação sobre as luminárias: Cabem aos projetistas executivos 

reavaliarem a potência da iluminação especificada nos projetos e neste caderno. 

Porém, junto as Plantas de Layout existe a orientação de eixos para serem 

instaladas as luminárias e devem ser seguidos, pois foram dimensionados para 

ficarem localizadas ao centro das circulações entre as estantes. 

M – EQUIPAMENTOS 
1. Bebedouro elétrico, modelo de fixação em paredes com tampo e laterais em aço 

inoxidável polido, com botoeira de acionamento em braile, disponibilidade de água 

natural, gelada e misturada. (ref. IBBL – mod.BDF100). 

 

N – BRISES 

1. Sistema de brise de controle solar com ângulos móveis em painéis lisos pintados 

eletrostaticamente na cor preto, modelo Aeroscreen Curvo, Ref. Hunter Douglas 

(para instalação sobre janelas planas) 

 

2. Sistema de brise curvos de controle solar com ângulos fixos, estruturado atrave´s 

de pilares circulares metálicos pintados na cor preto com elementos de 

fechamento instalados na posição horizontal de laminas tubulares de seção 

circular Ø41mm, acabamento liso em alumínio pintado eletrostaticamente na cor 

preto, linha Tubrise, Ref. Hunter Douglas (para instalação sobre janelas curvas) 
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Observação sobre os Brises: Cabem aos projetistas executivos analisarem a 

escolha do material especificado para avaliarem se a proposta atende as 

necessidades dos cálculos de insolação que deverão ser realizados. 

 

OBSERVAÇÕES A CONSTAR NOS CADERNOS EXECUTIVOS: 

1. Para as esquadrias em alumínio o fornecedor deverá apresentar previamente 

projeto executivo para aprovação da Prefeitura do Campus da UFOP. 

 

2. Em caso de especificações contraditórias, as especificações desse caderno se 

sobrepõem às especificações da planilha de quantitativos e do projeto arquitetônico. 

 

3. Os materiais especificados nesse caderno, ou nos projetos e planilhas, deverão 

ser previamente apresentados para avaliação junto a Prefeitura do Campus da 

UFOP, antes de sua aplicação nas obras.  

 

 

 

Hugo Coelho Godinho 

PRECAM – Arquiteto e Urbanista 

CAU/BR A63011-0 

  


