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1. INTRODUÇÃO 
  
1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

  O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 

executivo e suas particularidades. Este memorial tem como objetivo apresentar descrição 

detalhada para as adequações de serviços desta Unidade, sito à PA 469 Km 04, Distrito de 

Carapajó, Cametá-Pará.  

 
1.2 DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

A Construção da UAES no município de Cametá prestará atendimento a uma 

população de 27.590 Pessoas residente nos Distritos de Curuçambaba, Carapajó, 

Moiraba e Porto Grande, localizada a margem direita do Rio Tocantins. 

 

OBRA UAES – Unidade de Atenção especializada em 
Saúde 

ÁREA CONSTRUIDA (m²) 1.535,76 

ÁREA TERRENO TOTAL (m²) 14.000 

ÁREA TERRENO ULTILIZADA (m²)  7.000 

 
1.3 GENERALIDADES 

 

Este Memorial Descritivo tem como objetivo complementar as informações contidas no 

Projeto de Arquitetura, Terraplenagem, Planialtimétrico, Estrutural, Elétrico, Lógica, SPDA, 

Climatização, Hidro Sanitário, Águas Pluviais, Laudo de Sondagem, Gases medicinais, Comb. 

á Incêndio, Planilha Orçamentária, e demais documentos constantes do edital. Para a 

execução dos serviços, todas as informações que constam nos Projetos, Memorial Descritivo 

e Planilha Orçamentária deverão ser consideradas em conjunto.  
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O projeto contém a seguinte folha:  

 

PROJETO DE ARQUITETURA 
 

Geral:  
ARQ - 01/07 - Planta – Geral, Locação Layout e vista 3D. 
ARQ - 02/07 – Planta Baixa, Fachada 01 e 02. 
ARQ - 03/07 – Fachada 03 e 04, Corte 01,02,03,04,05. 
ARQ - 04/07 – Cortes 06, 07, 08, 09. 

ARQ - 05/07 – Planta Piso Tátil, Detalhe WC PNE, Rampas 
ARQ - 06/07 – Planta de Cobertura 
ARQ - 07/07 – Detalhamento das Esquadrias, Casa de Gás e Caixa d’água 

 
PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
 PLU - 01/04 – Planta de cobertura – Ponto de água pluviais. 
 PLU - 02/04 – Planta de rede de água pluvial. 

PLU - 03/04 – Planta de detalhamento. 
PLU - 04/04 – Planta de detalhamento. 
 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 
 

CLI – 01/02 – Planta – Isométrico. 
CLI – 02/02 – Planta de locação dos aparelhos de ar condicionado. 
 

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO 
 

COMB – 01/02 – Planta geral. 
COMB – 02/02 – Planta de detalhamento e isométrico. 
 

PROJETO ELÉTRICO 
 

ELE – 01/10 – Projeto de instalação de ar condicionado. 

ELE – 02/10 – Projeto de tomadas e iluminação. 
ELE – 03/10 – Projeto de iluminação externa - estacionamento. 
ELE – 04/10 – Projeto de alimentação elétrico do QD principal. 
ELE – 05/10 – Quadro 01 – Diagrama unifilar e detalhes. 
ELE – 06/10 – Quadro 02 – Diagrama unifilar e detalhes. 
ELE – 07/10 – Quadro do ar condicionado – Diagramas e Detalhes. 
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ELE – 08/10 – Quadro de informática e raio x – Diagrama e detalhes. 
ELE – 09/10 – Quadro nova etapa - Diagrama e detalhes. 
ELE – 10/10 – Quadro geral – Detalhes e diagramas unifilar. 
 

PROJETO ESTRUTURAL 
 

EST – 01/22 – Locação das sapatas. 
EST – 02/22 – Locação da fundação com cotas. 
EST – 03/22 – Detalhamento da fundação. 

EST – 04/22 – Planta de fôrma de cintamento. 
EST – 05/22 – Planta de fôrma vigas superiores. 
EST – 06/22 – Detalhamento dos pilares. 
EST – 07/22 – Planta de forma da laje. 
EST – 08/22 – Planta de forma da laje. 
EST – 09/22 – Planta de forma da laje.  
EST – 10/22 – Planta de forma da laje. 
EST – 11/22 – Planta de forma da laje. 
EST – 12/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 13/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 14/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 15/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 16/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 17/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 18/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 19/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 20/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 21/22 – Detalhamento de vigas. 
EST – 22/22 – Detalhamento de vigas. 
 

PROJETO DE GASES MEDICINAIS 
 

GAS – 01/03 – Planta baixa – Esquema da central de fluídos medicinais. 
GAS – 02/03 – Diagrama de montagem da central de fluídos medicinais – Sistema de 

oxigênio. 
GAS – 03/03 – Isométricos. 

 
PROJETO HIDRÁULICO 
 
HID – 01/08 – Planta baixa de rede de distribuição de água. 
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HID – 02/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 03/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 04/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 05/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 06/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 07/08 – Detalhes isométricos. 
HID – 08/08 – Detalhamentos – Reservatório elevado, barrilete e poço. 
 
PROJETO HIDROSANITÁRIO 

 
SAN – 01/07 – Planta baixa da rede de esgoto. 
SAN – 02/07 – Detalhes. 
SAN – 03/07 – Detalhes. 
SAN – 04/07 – Detalhes. 
SAN – 05/07 – Detalhes. 
SAN – 06/07 – Detalhes. 
SAN – 07/07 – Detalhes. 
 
PROJETO REDE LÓGICA 
 
LOG – 01/02 – Planta de cabeamento da rede lógica. 
LOG – 02/02 – Diagrama de cabeamento da rede lógica – CFTV, Layout do rack. 
 
PROJETO DE SPDA 
 
SPDA – 01/01 – Projeto contra descargas atmosféricas. 
 
PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 
PLE – 01/01 – Planta de níveis e cortes. 
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2. TERRAPLENAGEM 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Relatório Final de Projeto referente aos trabalhos de terraplenagem geral da obra de 

construção da UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECILIAZIDA EM SAÚDE - UAES, a ser executado 

na Vila de Carapajó, município de Cametá – PA. 

O projeto de terraplenagem compõe-se dos seguintes documentos: 

 Memorial Descritivo da Terraplenagem da área 

 Levantamento Topográfico da área - Planta; 

 Planta de Terraplenagem com cotas e seções; 

 Perfis Longitudinais. 

 

2.2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

O projeto de terraplenagem foi elaborado utilizando-se como base o desenho denominado 

“Planta de Implantação”, Folha 01/07 do projeto arquitetônico, e o Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico da área. 

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Os serviços preliminares consistirão em instalação de canteiro, serviços de topografia, 

capina, destocamento; serviços esses que deverão ser realizados antes da execução de qualquer 

obra. 

Instalação de Canteiro de Obra 

Deverão ser executados os serviços necessários de instalação da obra, como barracão 

com sanitários e escritório, bem como instalações provisórias de água, luz e força, conforme e 

quando necessárias. 
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Serviços Topográficos e Controle Tecnológico 

• Locação e estaqueamento dos platôs de acordo com o projeto; 

• Atualização do nivelamento e seção transversais; 

• Locação dos perfis transversais em obediência ao projeto. 

Remoção de Camada Vegetal (limpeza) 

Antes da execução de qualquer etapa dos trabalhos de terraplenagem descritos neste 

relatório é obrigatória a Remoção da Camada Vegetal em toda a área do terreno.  

 

2.4 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 

Projeção Geral do Terreno 

Em virtude das feições naturais do terreno o projeto elaborado apresenta projeções de nível 

(caimento) junto a rodovia de acesso, com a cota natural. Segue em desnível mais ou menos 

constante até atingir o ponto mais baixo. 

 

Projeção Individual da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - UAES 

Como característica básica do projeto encontra-se a construção de platô horizontal em um 

nível, em planta todos o platô foi cotado utilizando-se o nível final de terraplenagem do lote. 

 

Considerações 

De acordo com estudos de sondagem e as características do solo encontradas, os blocos 

a serem construídos com fundação tipo sapata deverão ser assentes sobre uma camada de solo 

compactado. 

O lançamento dessa camada deverá ser realizado em camada de 20 cm já compactada 

(ou cerca de 25 cm de material solto), perfazendo então um total de 40 cm de material 

compactado. Sobre essa camada de solo compactado serão então executadas as placas de 
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fundação dos blocos. O grau de compactação exigido é de 95% do Proctor Normal (indicador 

corrente do grau de compactação em projetos de estradas). 

Para evitar recalques das camadas de solo lançadas como aterro, torna-se necessário á 

sua compactação com rolo compactador adequado - liso para solos mais granulares ou pé de 

carneiro para solos mais argilosos. Independente do tipo de solo, o número mínimo de passadas 

é de dez, mas a definição final ficará a cargo do engenheiro residente e da fiscalização, 

respeitando-se, entretanto, o valor mínimo da compactação definido em projeto. 

 

   CURVAS GRANULOMÉTRICAS - MÉTODO DNER 

PENEIRA # 
TIPO I TIPO II 

A B C D E F 

2" 100 100 - - - - 

1" - 75-90 00 100 100 100 

3/8" 30-65 40-75 50-85  60-100 - - 

Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

Nº 200 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20 8-25 

 

2.5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de corte, aterro e base estabilizada deverão ser executados conforme as NBR 

especificas para esses serviços, sob o acompanhamento da fiscalização do órgão contratante. 
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3. ARQUITETURA 
 
3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O projeto prevê a Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, 

atendendo as normas contidas na Resolução RDC Nº 50/2002 – ANVISA, que dispõem sobre 

regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos 

de estabelecimentos assistenciais de saúde; RDC Nº 63/2011 que dispões sobre requisitos de 

boas práticas do funcionamento para serviços de saúde; RDC Nº 51/2011 que dispõem sobre os 

requisitos mínimos para analise, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos 

de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); Resolução RDC nº 306, de 07 de 

dezembro de 2004 – Anvisa; ABNT/NBR 9050; ANEXO I DA PORTARIA Nº 1884 /GM DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 1994; normas da ABNT e alterações. Assim como as e as políticas do Ministério 

da Saúde, bem como as portarias ministeriais relacionadas a programas financiados pelo MS.  

A concepção do partido se deu de forma simples, atendendo as cinco fases da metodologia 

de planejamento para unidades de saúde pública:  

1 - Conformidade (conhecimento da realidade e delimitação do objeto de estudo); 

2 - Contiguidade (definições dos objetivos gerais e específicos);  

3 - Expansibilidade (previsão de expansão em projeto); 

4 - Flexibilidade (previsão de futuras adaptações) e  

5 - Valência (controle e gerenciamento do projeto). 

Visando melhorar as condições de atendimento à população a Construção da UAES no 

município de Cametá prestará atendimento a uma população de 27.590 Pessoas residente 

nos Distritos de Curuçambaba, Carapajó, Moiraba e Porto Grande e de trabalho para os 

funcionários, partiu-se de um programa de necessidades baseado na demanda atual/ fluxo de 

atendimento e da Proposta Assistencial que definiu o programa de necessidades para elaboração 

deste projeto. Sobre PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA: 
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Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de 

custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, 

devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser 

adotada. 

  Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.  

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 

especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável 

Técnico pela obra.  

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens 

qualidade, resistência e aspecto. 

  

3.2. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados:  

Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades 

operacionais cotidianas da clínica; 

Distribuição dos blocos – a distribuição do programa se dá por uma setorização clara dos 

conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A setorização prevê 
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espaços levando em consideração as áreas de atendimento afins. A distribuição dos blocos prevê 

também a interação com o ambiente natural;  

Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de coberturas 

adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 

Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob o 

ponto de vista do melhor atendimento aos pacientes. Os conjuntos funcionais do edifício da 

Unidade Especializada são compostos por: 

SETOR DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

  

LAV. PNE 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 3,70 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,10 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,70 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,70 

LAV. PNE 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 3,70 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,10 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,70 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,70 

COLETA 01/02 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 5,04 

PAREDE PINTADA 1 m² 30,92 

FORRO DE GESSO 2 m² 5,04 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 12,22 

RODAPÉ 1 ml 12,22 

HALL DE ENTRADA 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 37,28 

PAREDE PINTADA 5 m² 29,70 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 33,03 

PAREDE PASTILHA 5 m² 3,30 

FORRO DE GESSO 2 m² 37,28 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 22,02 

DML 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 4,64 

PAREDE PINTADA 1 m² 27,90 

FORRO DE GESSO 2 m² 4,64 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 9,30 

RODAPÉ 2 ml 9,30 

GUARDA MATERIAL 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 8,45 

PAREDE PINTADA 3 m² 35,45 

RODAPÉ 1 ml 11,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 8,45 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,80 
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ELETRO CARDIOGRAMA 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 18,61 

PAREDE PINTADA 1 m² 76,80 

RODAPÉ 1 ml 25,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 18,61 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 25,60 

LABOR. FEZES E SANGUE 

REVESTIMENTO ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 26,72 

PAREDE PINTADA 5 m² 47,04 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 52,26 

PAREDE PASTILHA 5 m² 5,30 

FORRO DE GESSO 2 m² 26,72 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 34,84 

INTERPRETAÇAO RX 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 3,84 

PAREDE PINTADA 1 m² 24,00 

LAJE 1 m² 3,84 

MOLDURA 2 Ml 8,00 

RODAPÉ 2 Ml 8,00 

CÂMARA ESCURA 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 5,88 

PAREDE PINTADA 1 m² 29,10 

LAJE 1 m² 5,88 

MOLDURA 2 Ml 9,70 

RODAPÉ 2 Ml 9,70 

LAV. RAIO-X 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 3 m² 2,47 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 19,20 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,47 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 6,40 

LAVAGEM 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

PISO 1 m² 7,40 

PAREDE PINTADA 5 m² 16,50 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 16,50 

FORRO DE GESSO 2 m² 7,40 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,00 

SALA DE COMANDO R-X 

REVESTIMENTOS ESP. UN. ÁREA 

 PISO 3 m² 11,94 

PAREDE PINTADA 1 m² 46,50 

RODAPÉ 2 ml 15,50 

FORRO DE GESSO 2 m² 11,94 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 15,50 

ENTREGA DE EXAME 

REVESTIMENTOS ESP. UNID. ÁREA 

PISO 1 m² 45,45 

PAREDE PINTADA 5 m² 95,40 

RODAPÉ 1 Ml 31,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 45,45 

MOLDURA DE GESSO 2 Ml 31,80 
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SETOR ADMINISTRAÇÃO E APOIO TÉCNICO 

 

 

 

  

RECEPÇÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 35,67 

PAREDE PINTADA 1 m² 67,80 

RODAPÉ 1 ml 22,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 35,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 22,60 

SALA CHEFIA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 14,70 

PAREDE PINTADA 1 m² 46,20 

RODAPÉ 1 ml 15,40 

FORRO DE GESSO 2 m² 14,70 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 15,40 

CIRCULAÇÃO ADMINIST. 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 81,12 

PAREDE PINTADA 1 m² 209,70 

RODAPÉ 1 ml 69,90 

FORRO DE GESSO 2 m² 81,12 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 69,90 

SALA DIREÇÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 13,30 

PAREDE PINTADA 1 m² 43,80 

RODAPÉ 1 ml 14,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 13,30 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 14,60 

SECRET. RECUR. HUMANOS 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 12,60 

PAREDE PINTADA 1 m² 43,20 

RODAPÉ 1 ml 14,40 

FORRO DE GESSO 2 m² 12,60 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 14,40 

LAVABO CHEFIA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 2,84 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 20,25 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,84 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 6,75 

LAVABO DIREÇÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 2,84 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 20,25 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,84 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 6,75 

BANHEIRO DIREÇÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 2 m² 3,51 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 24,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,51 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 8,00 
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ESTAR MÉDICO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 15,81 

PAREDE PINTADA 1 m² 53,70 

RODAPÉ 1 ml 17,90 

FORRO DE GESSO 2 m² 15,81 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 17,90 
 

LAVABO GUARITA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 2 m² 3,51 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 24,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,51 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 8,00 

 

ASSIST. SOCIAL 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 7,26 

PAREDE PINTADA 1 m² 33,00 

RODAPÉ 1 ml 11,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 7,26 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,00 
 

 

 

 

  

SALA DE REUNIÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 19,95 

PAREDE PINTADA 1 m² 55,20 

RODAPÉ 1 ml 18,40 

FORRO DE GESSO 2 m² 19,95 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 18,40 

LAVABO PNE 03 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 4,07 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 24,30 

FORRO DE GESSO 2 m² 4,07 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 8,10 

ARQUIVO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 9,80 

PAREDE PINTADA 1 m² 42,00 

RODAPÉ 1 ml 14,30 

FORRO DE GESSO 2 m² 9,80 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 14,30 



 

17 

 

 

 

 

 

 
 

SETOR SERVIÇOS E APOIO LOGISTICO 

 

REFEITÓRIO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 47,91 

PAREDE PINTADA 5 m² 21,19 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 23,55 

PAREDE PASTILHA 5 m² 2,36 

LAJE 1 m² 47,91 

MOLDURA DE GESSO 1 ml 36,00 
 

ALMOXARIFADO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 14,28 

PAREDE PINTADA 1 m² 45,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 14,28 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 15,20 

RODAPÉ 2 ml 15,20 
 

DESPENÇA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 5,41 

PAREDE PINTADA 1 m² 16,23 

RODAPÉ 2 ml 9,50 

FORRO DE GESSO 2 m² 5,40 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  9,50 
   

      

       

VESTIÁRIO MASC. 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 14,00 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 45,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 14,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  15,00 
 

ROUPA LIMPA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 6,67 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 31,20 

FORRO DE GESSO 2 m² 6,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  10,40 
      

  

LAVANDERIA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 21,95 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 62,10 

FORRO DE GESSO 2 m² 21,95 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  17,50 
 

  

ROUPA SUJA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 12,09 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 52,50 

FORRO DE GESSO 2 m² 12,09 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  17,50 

VESTIÁRIO FEM. 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 14,00 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 45,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 14,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  15,00 
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RECEPÇÃO E ESPERA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 54,54 

PAREDE PINTADA 5 m² 42,52 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 47,25 

PAREDE PASTILHA 5 m² 4,72 

FORRO DE GESSO 2 m² 52,62 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 31,50 

LAVABO PNE 05 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,70 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,10 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,70 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,70 

CONSUTÓRIO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 15,05 

PAREDE PINTADA 1 m² 46,80 

RODAPÉ 1 ml 15,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 15,05 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 15,60 

COZINHA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 20,00 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 54,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 20,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml  18,00 

SETOR URG 

LAVABO PNE 06 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,70 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,10 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,70 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,70 

LAVABO CONSULT. 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,11 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 21,45 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,11 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,15 

CONSUTÓRIO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 15,05 

PAREDE PINTADA 1 m² 46,80 

RODAPÉ 1 ml 15,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 15,05 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 15,60 

LAVABO CONSULT. 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,11 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 21,45 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,11 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,15 

APLICAÇÃO MEDICAÇÃO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 8,57 

PAREDE PINTADA 5 m² 16,05 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 17,85 

PAREDE PASTILHA 5 m² 1,78 

FORRO DE GESSO 2 m² 8,57 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,90 

ENFERMARIA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 14,95 

PAREDE PINTADA 5 m² 17,10 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 47,25 

PAREDE PASTILHA 5 m² 1,71 

FORRO DE GESSO 2 m² 14,95 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,40 
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ISOLAMENTO ADULTO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 12,68 

PAREDE PINTADA 3 m² 43,50 

RODAPÉ 1 m² 14,50 

FORRO DE GESSO 2 m² 12,68 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 14,50 

 
SALA DE CURATIVO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 10,75 

PAREDE PINTADA 5 m² 18,36 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 20,40 

PAREDE PASTILHA 5 m² 2,04 

FORRO DE GESSO 2 m² 10,75 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 13,60 

 
BHO ENFERMARIA ADULTO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,67 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,70 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,90 

 

BHO ENFERMARIA PEDIATRICO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,67 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,70 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,90 

BHO ISOLAMENTO PEDIATRICO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 4,06 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 25,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 4,06 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 8,60 

LAVABO ENF PEDIATRICO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 2,64 

PAREDE PINTADA 5 m² 6,62 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 7,35 

PAREDE PASTILHA 5 m² 0,75 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,64 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 4,90 

ISOLAMENTO PEDIATRICO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 9,80 

PAREDE PINTADA 5 m² 17,01 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 18,90 

PAREDE PASTILHA 5 m² 1,84 

FORRO DE GESSO 2 m² 9,80 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 12,60 

BHO ENFERMARIA PEDIATRICO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,67 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,70 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,90 

LAVABO ENF PEDIATRICO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 2,64 

PAREDE PINTADA 5 m² 6,62 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 7,35 

PAREDE PASTILHA 5 m² 0,75 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,64 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 4,90 

ENFERMARIA PEDIATRICO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 21,00 

PAREDE PINTADA 3 m² 50,40 

RODAPÉ 1 ml 16,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 21,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 18,40 

BHO ISOLAMENTO ADULTO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,92 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 24,30 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,92 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 8,10 

ENFERMARIA PEDIATRICO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 21,00 

PAREDE PINTADA 3 m² 50,40 

RODAPÉ 1 ml 16,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 21,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 18,40 
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LAVABO ENFERMARIA ADULTO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 2,64 

PAREDE PINTADA 5 m² 6,62 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 7,35 

PAREDE PASTILHA 5 m² 0,75 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,64 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 4,90 

 
ENFERMARIA ADULTO 02 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 21,00 

PAREDE PINTADA 3 m² 50,40 

RODAPÉ 1 ml 16,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 21,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 18,40 

 
 

 

 

 
EXPURGO 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 8,60 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 37,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 8,60 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 6,60 

 
 

 
 

  

FARMÁCIA 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 7,35 

PAREDE PINTADA 5 m² 15,12 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 16,80 

PAREDE PASTILHA 5 m² 1,68 

FORRO DE GESSO 2 m² 7,35 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 11,20 

CIRCULAÇÃO URGENCIA E EMERG. 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 76,91 

PAREDE PINTADA 1 m² 207,00 

FORRO DE GESSO 2 m² 76,91 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 69,00 

RODAPÉ 1 ml 69,00 

ENFERMARIA ADULTO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 21,00 

PAREDE PINTADA 3 m² 50,40 

RODAPÉ 1 ml 16,80 

FORRO DE GESSO 2 m² 21,00 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 18,40 

DML 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 2,72 

PAREDE PINTADA 1 m² 19,80 

RODAPÉ 2 ml 6,60 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,72 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 6,60 

LAVABO ENFERMARIA ADULTO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 1 m² 2,64 

PAREDE PINTADA 5 m² 6,62 

PAREDE REVESTIDA 5 m² 7,35 

PAREDE PASTILHA 5 m² 0,75 

FORRO DE GESSO 2 m² 2,64 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 4,90 

BHO ENFERMARIA ADULTO 01 

REVESTIMENTOS ESP. UN ÁREA 

PISO 3 m² 3,67 

PAREDE REVESTIDA 4 m² 23,70 

FORRO DE GESSO 2 m² 3,67 

MOLDURA DE GESSO 2 ml 7,90 
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Layout – O dimensionamento dos ambientes internos em conjuntos funcionais da UAES foi 

realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliários adequados ao 

atendimento e ao bom funcionamento da mesma;  

Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas águas do tipo 

telha metálica termo acústica, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo 

adotado. 

 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e 

ventilação natural em ambientes de saúde; 

Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do projeto 

arquitetônico da UEAS, como pórticos, volumes, molduras e etc. eles permitem a identificação 

da Unidade;  

Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados levando 

em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, 

conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que privilegiassem o 

atendimento dos usuários;  

Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, 

a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos no município de Cametá, no estado 

do Pará. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e 

facilidade de manutenção. 

  

3.3. ACESSIBILIDADE  

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 

acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos 
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras 

de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.  

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  

Rampa com inclinação e sinalizada com piso tátil;  

Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;  

Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais;  

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem 

como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura e fechamento de cada 

ambiente. 

 

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

  
O canteiro a ser executado pela Construtora deverá ser executado respeitando-se às 

Normas de Segurança do Ministério do Trabalho - NR 18.  

É de responsabilidade da construtora o fornecimento e instalação de maquinários, 

equipamentos e ferramentas necessárias, para a execução de obra, bem como elementos de 

proteção, e EPI’s adequados para cada atividade e sinalização. 

Deverá também, manter a obra em permanente estado de limpeza higiene e conservação, 

com remoção de entulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de serviços.  

Um seguro da obra deverá ser executado de modo a prevenir qualquer eventualidade 

de incêndio ou danos.  

Todo entulho resultante de demolição deverá ser acondicionado em caçambas 

metálicas até o momento do transporte para o bota-fora.  

A contratada manterá quadro com a qualificação e a quantidade de funcionários  

operacionais, o cronograma físico-financeiro atualizado e o livro de registro (diário de  

obras), onde serão anotadas as ocorrências relativas ao andamento dos serviços. 

  Deverá ser confeccionada e instalada pela Contratada, em local visível, a placa de 

obra, conforme modelo fornecido pelo Ministério da Saúde.  

 

3.4 ALVENARIAS E CONCRETO 

 
Alvenaria em tijolos cerâmicos de 8 furos medindo 19x19x09cm em paredes Externas 
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e internas, chapiscada, embocadas, rebocada e pintada com alinhamento de plumo. 

O contra-piso será feita com concreto preparado no local, fck = 25 MPa, distribuído por toda 

a superfície.  

Meio-fio em blocos de concreto pré-moldado   

 

3.5 REVESTIMENTOS 

 
As paredes internas deverão receber chapisco, emboço o reboco onde houver 

necessidade; o reboco não será aplicado nas paredes que serão azulejadas. Esses 

revestimentos serão aplicados diretamente sobre as alvenarias as, conforme critérios de 

execução da ABNT, não ultrapassando a espessura final de 2,5 cm.  

Revestimentos das paredes estão classificados no projeto por numeração, a seguir;  

1 - Pintura fosca PVA, cor vento do Norte, swsw6218, de fabricação SHERWIN WILLIAMS: 

paredes de alvenaria 

2 - Pintura acrílica acetinada, cor cinza cortez, sw9139, de fabricação SHERWIN WILLIAMS: 

paredes de alvenaria 

3 - Pintura acrílica acetinada, cor Bianco Sereno, tipo Metalatex, de fabricação SHERWIN 

WILLIAMS: paredes de alvenaria 

4 - Revestimento em porcelanato cor branco polido até o forro com tam. 30x60cm retificado. 

5 - Revestimento em porcelanato cor branco polida altura de 1,50 com tam. 30x60cm retificado 

e faixa de pastilha de vidro de 15cm de altura contornado a parede na cor verde conforme 

detalhe. 

6 - Revestimento em porcelanato cor branco acetinado tam. 30x60cm retificado Argamassa 

Baritada (Barita). Uso exclusivo na área de Raio X. 

E os revestimentos do Piso também segue a mesma classificação; 

7 - Porcelanato Bege claro, retificado com tamanho de 60x60 ou superior com rejunte époxi da 

mesma cor PEI 5. 

8 - Cerâmica na cor branca 30x30 ou maior PEI 5 rejunte époxi na mesma cor. 

9 - Base com Argamassa Baritada GRX ou similar espessura de 2,5cm e revestida com 

Porcelanato 60x60 Branco PEI 5. 
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Na mudança de piso, deverá ter soleira de granito Branco dallas.  

 

3.6 FORRO 

 
Toda a área interna da UAES, deverá ser provida de forro conforme descrito em planilha 

exceto a sala de Raio X.  

Sala de Raio X terá teto revestido com argamassa Baritada espessura de 2,5cm Pintura 

acrílica na cor Branco neve.  

Os forros deverão ser em placas de gesso cartonado, devendo executada com 

matérias de alta qualidade para evitar possíveis corrosões.  

A estrutura junto às luminárias e ao longo da linha de apoio das luminárias deverá 

receber reforço especial visando perfeito arremate, segurança e rigidez.  

 

3.7 TAMPOS ESQUADRIAS EM MADEIRA  

 

As portas deverão ser em laminado fenólico com acabamento liso bege linheiro 

conforme descrito em planilha.  

 

3.8 ESQUADRIAS VIDRO 
 

Deverá ser instalada portas e janelas e balancins em vidro temperado de 8 e 10 MM na 

cor verde e suas estruturas em alumínio branco, conforme tabela do projeto de arquitetura. 

 
3.9 ESQUADRIAS ACESSÓRIOS METÁLICOS 

 

Deverá ser colocado na rampa e no meio da rampa de acesso, guarda-corpo, 

constituído por montantes verticais, com espaçamento médio adequado, tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, 

malha de 1 1/2", fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 

1/8", soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento e a mão-de-

obra para instalação  do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e 

NBR 14718 e bombeiros. Aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de 
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solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.  

 
 
 
3.10 ESQUADRIA EM MATERIAL ESPECIAL  

 

Os bate-macas deverão ser em vinil de alto impacto instalados em todas as  

circulações, com amortecimento a impacto, altura 131 mm e espessura aproximada 61mm, 

reforçado internamente com aço galvanizado, fixado na parede com suportes de alumínio, 

deixando afastado da mesma, na cor a ser definida pela Unidade. 

Instalar em todos ás áreas que há encosto de cadeiras nas paredes e macas, protetor 

de parede em vinil de alto impacto, com amortecimento a impacto, altura 200 mm e espessura 

aproximada 3,5 mm, fixado na parede através de fitas duplas faces ou adesivo de contato, na 

cor a ser definida pela Unidade.  

 

3.11 FERRAGENS 

 

Todas as ferragens tais como dobradiças, fechaduras, etc., deverão ser reforçadas, de 

primeira linha e serão em latão cromado, inteiramente novo, em perfeitas condições de uso e 

acabamento.  

As fechaduras (fechaduras e dobradiças) serão novas, instaladas para que os rebordos 

e encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas 

ferragens para seu ajuste, nem toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas 

de madeira ou outros artifícios.  

As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves 

de latão com acabamento cromado de primeira linha referência PAPAIZ, PADO, FAMA ou 

equivalente.  

A marca, linha e modelo das fechaduras deverão ser aprovadas pela fiscalização antes 

de sua aquisição. Para tanto, a construtora deverá fornecer amostra ou catálogo. Todas as 

fechaduras das portas de madeira deverão ser da mesma marca e modelo a fim de padronizá-

las. 
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3.12 PINTURA 

 

Todas as superfícies a receber pintura deverão estar rigorosamente preparadas,  

isentas de poeiras, detritos, fragmentos soltos, rebarbas, graxas, óleos, certos produtos  

asfálticos e ceras, para que a pintura tenha perfeita aderência na superfície a ser  

tratada.  

Todos os locais a serem pintados onde já estiverem instalados os pisos, portas, 

balcões, armários, bancadas, louças, metais, etc., deverão ser protegidos com plástico ou 

papel adequado para cada caso, de modo a não permitir manchas de tintas ou demais 

produtos que danifiquem os materiais. 

  Toda a pintura será feita com demãos necessárias ao perfeito recobrimento das  

paredes, no mínimo em duas demãos, sobre as superfícies preparadas devidamente,  

sendo usadas cores dos catálogos self-color da Suvinil, Coral ou Sherwin Wiliams.  

Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.  
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4. SISTEMA CONSTRUTIVO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

  

O sistema construtivo caracteriza-se por um modelo e técnica amplamente difundidos; 

Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância com a 

ABNT NBR 9050;  

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes. 

  O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas 

regionais com enfoque na sustentabilidade. 

O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: Estrutura de concreto armado:  

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 

7171) e alvenaria de elemento vazado;  

Laje pré-moldada impermeabilizada;  

Telha metálica termo acústica; 

 

 4.2 VIDA ÚTIL DO PROJETO 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50 

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação vertical interna ≥ 40 

Vedação vertical externa ≥ 20 

Cobertura ≥ 20 

Hidrossanitário ≥ 20 
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5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

5.1 SISTEMA ESTRUTURAL  

5.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, 

do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá ser 

consultado o projeto executivo de estruturas. 

 

Quanto a resistência do concreto 

adotada: Estrutura 

FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Lajes 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO DOS COMPONENTES  

5.2.1 FUNDAÇÕES 

  

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas 

da edificação e da profundidade da camada resistente do solo.  

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 

cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na 

combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 

execução, se neste casa fundação direta (sapatas). 
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5.2.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS  

 

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, pois, 

no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle de 

qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.  

Os blocos e sapatas deverão ser dimensionados de acordo com as cargas na fundação 

fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser 

determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.  

 

5.2.3 VIGAS 

 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura e largura variada de acordo com 

projeto vigas. (ver projeto estrutural). 

 

5.2.4 PILARES  

 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões variadas de acordo com o 

projeto de pilares. (ver projeto estrutural). 

 

5.2.5 LAJES 

  

Será utilizada laje convencional com altura média de acordo com o projeto. (ver projeto 

de lajes). 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6. CANTEIROS DE OBRAS 

6.1 LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

 

A Contratada fará a limpeza do local onde será erguida a obra, capinando e retirando a 

camada vegetal e entulho que porventura esteja depositado no perímetro onde será implantado 

a obra, mantendo o terreno completamente limpo. 

Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora, em local a ser 

indicado pela Prefeitura Municipal de Cametá e aprovado pela fiscalização da mesma. 

 

6.2 ABRIGO PROVISÓRIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADO ESP = 12 mm 

COMPOSTA DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, FERRAMENTARIA, BANHEIROS E SALA 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

No local determinado pela fiscalização da será implantada a instalação provisória que 

atenderá o canteiro de obras. 

As instalações provisórias são: 

Guarita em canteiro de obras com área de 6 m²;  

Sanitários e vestiários com área de 50 m²; 

Almoxarifado, de Suprimentos com área de 50 m²; 

Escritório em canteiros de obra com área de 12 m²; 

O prédio será de pavimento único construído com a estrutura em madeira branca da 

região e o fechamento das divisórias em folhas de compensado 12 mm com as seguintes 

características: 

Baldrame de contenção do aterro da fundação, contrapiso de concreto simples com 

espessura de 5 cm, o piso será em cimentado queimado com espessura 2,5 cm. As paredes 

serão construídas com folhas de compensado 12 m. As portas e janelas serão construídas de 

madeira branca, com mata junta, dotadas de fechadura comum e porta cadeado. A cobertura 
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será com telha de fibrocimento ou ecológica a base de produtos reciclados. As instalações 

elétricas e hidrosanitárias deverão obedecer às normas básicas de segurança e higiene. A 

pintura de acabamento será à base de tinta PVA, a pintura terá a função básica de proteger a 

madeira de ataque de brocas e carunchos, pragas muito frequentes em madeira branca. 

 

 6.3 PLACA DA OBRA 

 

  A placa da obra terá área de 12 m², a empresa deverá providenciar placa indicativa da 

empresa executora e do responsável pela execução (placa da empresa), também deverá 

providenciar placa informativa da obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. Na 

placa padrão do município e demais placas deverão constar informações da referida obra, 

responsáveis técnicos e demais informações exigidas pelo CREA-PA.  

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão 

fornecida pela CONCEDENTE. 

 

 6.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 

  

Para instalações provisórias de água serão utilizados tubos e conexões em PVC soldável 

EB-892 para água fria predial DN 32mm. Cuidado especial deverá ser tomado pela 

CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, 

pavimentação e revestimento da obra. O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, 

obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de 

caminhão-pipa.  

 

6.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO 

A Instalação da ligação provisória da rede elétrica de baixa tensão para o canteiro de 

obra deverá conter proteção de 100 A carga 3kwh, 20cv com quadro de distribuição provisório 

e será derivada do QGBT. 
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes necessários para 

execução a ligação provisória de energia elétrica ao canteiro de obras. A ligação provisória de 

energia elétrica ao canteiro de obras obedecerá, rigorosamente, às prescrições da 

concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores 

isolados por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atender às respectivas 

demandas dos pontos de utilização.  

 

6.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 

 

Para instalações provisórias de esgoto será utilizado tubos em PVC soldável conforme 

bitolas indicadas no projeto, estão incluídos o fornecimento da tubulação, conexões e mão de 

obra para as instalações, o material deverá estar de acordo com as normas técnicas vigentes. 

REF: Tigre ou equivalente. 

  

6.7 BARRACÃO EM MADEIRA / ALMOXARIFADO  

 

A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, 

tais como: barracões, depósitos, ligações provisórias. O barracão será executado com tábuas 

de madeira brancas e com cobertura em telha de fibrocimento, com uma parte completamente 

fechada contra as intempéries, com iluminação e ventilação adequada, de acordo com NR-18.  

Inclui neste item despesa com locomoção, material de expediente ou qualquer outro 

material referente à Administração.  

Será executado escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. 

  

6.8 LOCAÇÃO DE OBRA  

 

A locação da obra será executada através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas 

de boa qualidade com espaçamento a cada 1,50m, cravadas a 60 cm de profundidade, sem 

reaproveitamento, por profissional habilitado que deverá implantar marcos (estaca de posição), 

com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 
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A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que 

envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser niveladas, 

bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir 

da posição correta. 

Nas guias serão marcadas as posições das estacas e pilares 

  

6.9 TAPUME 

 

  Será executado um tapume em chapas de madeira compensada de 6,0 mm afixados 

com pregos em montantes de eucalipto cravados no solo numa profundidade de 80 cm. A altura 

do tapume será a maior medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. Deverá ser mantido 

pintado com cal em sua face externa. O tapume ocupará toda a testada do lote e estará no eixo 

do passeio público. A outra metade do passeio será preservada para a passagem dos 

pedestres, ficando inteiramente livre de operários, materiais e entulhos. 
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7. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES / MURO  

7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL 

 

Será executada escavação manual com profundidade de até 1,50 m, a fim de possibilitar 

á execução do alicerce corrido das alvenarias e sapatas. Os serviços de escavação de valas 

deverão obedecer, com precisão, a locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em 

toda sua extensão.  

 

7.2 ATERRO APILOADO 

 

Após a execução da estrutura de fundações, deverão ser executados o devido reaterro 

apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso, utilizando o material resultante 

das escavações iniciais, desde que apresentem características de bom índice de compactação, 

devendo ser rejeitado todo o material da camada orgânica do solo. Os trabalhos de reaterro 

serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de 

altura máxima de 20 cm. Copiosamente molhadas energicamente apiloadas, de modo a serem 

evitadas ulteriores. 

  

7.3 REATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE 

 

 Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na fase de assentamento, as 

partes laterais da vala serão reenchidas com material completamente isento de pedras, em 

camadas não superiores a 10 cm. O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com 

soquetes manuais, evitando-se choques com os tubos já assentados, de maneira que a 

estabilidade transversal da canalização fique perfeitamente garantida. O restante do reaterro, 

até a superfície do terreno, será preenchido, sempre que possível, com material da própria 

escavação, mas não contendo pedras com dimensões superiores a 5 cm. Este material será 

adensado em camadas de 20 a 30 cm. Até atingir densidade e compactação comparáveis às 

do terreno adjacente. 
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8. FUNDAÇÕES 

8.1 CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO E LASTRO 

 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de 

concreto para regularização no traço 1: 3: 6 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma 

espessura de 5 cm e largura determinada nos desenhos de projeto executivo. 

 

 8.2 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

 

Para a execução das fundações da edificação, do castelo d`água e do muro, deverá ser 

utilizado concreto com resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em 

betoneira, sem lançamento, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento 

igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 

especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes 

tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas.  

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, 

elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camadas 

e vibradas mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas e armaduras. 

Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada obriga-

se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem 

evitando a segregação de seus agregados. 

  

8.2.1 LANÇAMENTO 

 

  Conforme projeto o lançamento/aplicação do concreto nas fundações será executado 

manualmente. 
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 8.3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5 X. 

 

Forma em tábua de madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 10x. As 

tabuas devem preparar a forma para recebimento do concreto acordo com as dimensões 

propostas no projeto para formação da peça estrutural atendendo as normas. 

 

 8.4 ARMAÇÃO 

 

  O executante deve utilizar armação de aço CA-50 P/1,0 M3 de concreto para armação 

de viga ou pilar de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea 

ou sobrado incluindo montagem da armação de acordo com estabelecido em projeto.  

 

 

 

9. SUPERESTRUTURA 

9.1 FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

 

 As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira 

de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, 

perfuração por insetos ou podridão.  

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada 

para se evitar a fissuração da peça estrutural. As ferragens da peça estrutural serão de acordo 

com as dimensões em projeto. 

  

9.2 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

 

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em 

betoneira, sem lançamento, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento 

igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 
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especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes 

tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas.  

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparado em betoneiras 

elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camadas 

e vibradas mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas.  

Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada 

obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da 

concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

 

9.3 LANÇAMENTO 

  

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser 

completado. Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas 

amarrações, os escoramentos e as armaduras não tiveram sido totalmente concluídos.  

A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não haver 

interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24oC ou 

menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de interrupções deverá ser de no 

máximo de uma hora. 

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão produzida 

pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento das formas e 

do escoramento. Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não 13 sacudir as formas, 

nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações deixadas para 

amarração com peças a construir posteriormente.  

Todo o concreto deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar 

segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o concreto diretamente da altura 

superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metálica ou de material aprovado. 

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado 

em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao 

longo das formas. 
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Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado 

grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as 

barras de armadura sem as deslocar. 

 

9.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRA VERGAS 

 

Conforme projeto será utilizadas: 

 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 

 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 

 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 

 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 

 Contra verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 

 Contra verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 

 

9.5 LAJE  

 

Será executada conforme projeto laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, 

c/escoramento reapr.3x. 

  

10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

 

As tubulações para água serão embutidas, nas paredes conforme indica o projeto. Os 

materiais deverão ser de PVC - junta soldável. Os tubos e conexões deverão ser 

completamente limpos internamente e examinados para verificar ocorrência de possíveis 

trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos. 

  

10.1 TUBO PVC SOLDÁVEL de Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 50 mm, Ø 60 mm, Ø 75 

mm. 
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Para execução das juntas soldáveis, lixe as superfícies a serem soldadas com a lixa 

d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique o adesivo plástico, 

encaixe de uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta até atingir a posição definitiva; remova 

qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão. 

 

10.2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 

D'AGUA 25MMX3/4", 50MMX1.1/2", 25MMX3/4" - (ENTRADA EXTRAVASOR E LIMPEZA) 

 

A aplicação do adaptador Soldável é o sistema em PVC para condução de água fria com 

portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em na obra. Aplicada em instalações 

de água fria permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 suporta pressão de serviço 

de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 mca.). Para execução das juntas soldáveis, lixe as 

superfícies a serem soldadas com a lixa d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução 

preparadora. Aplique o adesivo plástico, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta 

até atingir a posição definitiva; remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para 

fazer o teste de pressão. 

 

10.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL 

 

- Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm  

- Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm  

Para execução das curvas 90 graus, PVC, soldáveis, lixe as superfícies a serem 

soldadas com a lixa d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique 

o adesivo plástico, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta até atingir a posição 

definitiva; remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de 

pressão. 

  

10.4 TÊ, PVC, SOLDÁVEL 

 

- Tê, pvc, soldável, dn 25mm  
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- Tê, pvc, com bucha de latão na bolsa central, dn 25mm x 3/4"  

- Tê, pvc, soldável, dn 40mm  

- Tê, pvc, soldável, redução 40x32mm 

- Tê, pvc, soldável, redução 50x25mm 

- Tê, pvc, soldável, dn 50mm  

Para execução das curvas 90 graus, PVC, soldáveis, lixe as superfícies a serem 

soldadas com a lixa d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique 

o adesivo plástico, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta até atingir a posição 

definitiva; remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de 

pressão. 

  

10.5 JOELHO 90º COM BUCHA DE LATÃO PV SOLDÁVEL  

 

- Joelho 90º com bucha de latão pv soldável dn 25mmx3/4" 

- Joelho pvc sodável 90º - 25mm  

Para execução dos joelhos 90º graus, PVC, soldáveis, lixe as superfícies a serem 

soldadas com a lixa d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique 

o adesivo plástico, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¼ de volta até atingir a posição 

definitiva; remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de 

pressão.  

 

10.6 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

 

Para execução da torneira de boia vazão total, lixe as superfícies a serem soldadas com 

a lixa d’água nº 100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique o adesivo 

plástico, encaixe de uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta até atingir a posição definitiva; 

remova qualquer excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão. Possui 

exclusivo silenciador; Indicado para todos os modelos de caixas d’água; Ajuste da cremalheira; 

Válvula de enchimento rápido: vazão total; Pressão máxima suportada 10 kgf/cm² (100 m.c.a.). 
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10.7 REGISTROS 

  

- Registro de gaveta 1.1/2" – bruto.  

- Registro de gaveta bruto latão 3/4" roscável. 

- Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples bitola 3/4". 

- Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação.  

Para execução dos registros, lixe as superfícies a serem soldadas com a lixa d’água nº 

100 e em seguida limpe-as com a solução preparadora. Aplique o adesivo plástico, encaixe de 

uma vez as extremidades e dê ¹/4 de volta até atingir a posição definitiva; remova qualquer 

excesso de adesivo e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão.  

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração, 

professores, almoxarifado, informática e multiuso, copa funcionários, depósitos) 

  

 

11. ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL 

11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

 

 Serão fornecidos e instalados tubos PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido 

e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Assim como tubos PVC, DN 200mm rede 

coletora de águas pluviais e joelhos 90º - 150mm, fornecimento e instalação.  

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estão perfeitamente limpas. Por 

meio de uma lixa n.º 100, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de 

melhorar a aderência (“colagem”).  

Limpar as superfícies lixadas com a solução limpadora, eliminando as impurezas que 

poderiam impedir a posterior ação do adesivo. Aplicar com o pincel chato uma camada bem 

fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo apenas um terço da mesma, e outra camada 

na parte externa da ponta do tubo. Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da 

bolsa, sem torcer. Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar água pela 

tubulação somente depois de decorridas 24 horas após a execução da instalação. 
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11.2 ACESSÓRIOS 

  

Serão fornecidos e instalados: 

  Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, ø150mm; 

 Caixa de inspeção em concreto dn - 60 com tampa h=60;  

 Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão; 

 Sifão do tipo flexível em pvc 1.1/2"; 

 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm. 

  

 11.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

 

  Todas as instalações sanitárias seguirão rigorosamente o Projeto Específico.  

As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, 

Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT 

NBR 5688 (fabricação TIGRE ou similar).  

TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS QUE SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS:  

 Tubo de pvc rígido 40mm, fornecimento e instalação;  

 Tubo de pvc rígido 50mm, fornecimento e instalação;  

 Tubo de pvc rígido 75mm, fornecimento e instalação;  

 Tubo de pvc rígido 100mm, fornecimento e instalação;  

 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário; 

 Joelho pvc 45º 40mm - fornecimento e instalação  

 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm 

 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário  

 Joelho pvc 45º 50mm - fornecimento e instalação  

 Junção pvc simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação 
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 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário 

 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta soldável, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário  

 Tê pvc c/redução 100mm x 75mm – ls 

 Junção simples pvc ls - 75 x 50mm – ls  

 Bucha de redução de pvc soldável 50x40mm esgoto predial  

 Caixa sifonada 100x100x50mm  

 Caixa de gordura simples - cg 37cm  

 Caixa de inspeção 60x60cm  

 Caixa de passagem em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm  

 Ralo seco, pvc 100x40mm  

 Filtro anaeróbico concreto armada d=1.4m p=1.8m  

 Sumidouro em alvenaria c/tampo em concreto armado - d= 1.6m, p=1.85m, cap= 75 

pessoas.  

 Fossa séptica em concreto armado d=2m, p=3m cap=75 pessoas  

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estão perfeitamente limpas. Por 

meio de uma lixa n.º 100, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de 

melhorar a aderência (“colagem”).  

Limpar as superfícies lixadas com a solução limpadora, eliminando as impurezas que 

poderiam impedir a posterior ação do adesivo. Aplicar com o pincel chato uma camada bem 

fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo apenas um terço da mesma, e outra camada 

na parte externa da ponta do tubo. Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da 

bolsa, sem torcer. Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar água pela 

tubulação somente depois de decorridas 24 horas após a execução da instalação. 
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12. REDE DE GASES MEDICINAIS 

12.1 OBJETIVO 

 

Este projeto foi elaborado seguindo as especificações da Norma Brasileira NBR12188 

Sistemas Centralizados de Agentes Oxidantes de Uso Medicinal/Sistemas de Gases Não 

inflamáveis Usados a Partir de Centrais em Hospitais e RDC-50 ANVISA. 

 

12.2 MATERIAIS 

12.3    CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Os tubos e conexões utilizados nas redes de gases medicinais devem ser em cobre 

- classe "A" ou "I" - sem costura e as conexões em cobre, latão ou bronze conforme norma 

ABNT –NBR 13206. 

As soldas devem ser de liga de prata mínimo 35%, soldados por processo de soldagem 

oxi-acetilênico e deve ser realizada por soldadores qualificados. 

As válvulas de regulagem de vazão e redução de pressão devem ser de bronze e de 

qualidade comprovada. 

As tubulações embutidas na terra devem ser evitadas.  Quando for inevitável, deverão 

ser envelopadas em concreto ou executadas em canaletas. 

As redes de gases medicinais deverão estar isentas de graxas ou lubrificantes, assim 

como qualquer tipo de contaminante sólido, líquido ou gasoso. 

Quando enterradas em canaletas, as tubulações devem receber recobrimento que 

as protejam contra cargas acidentais, devem ficar afastadas de linhas de fluidos que 

possam inflamar na presença de oxigênio, gases aquecidos e pontos de descarga de vapor. 

Todas as conexões usadas para unir tubos de cobre, ou latão, devem ser também   

de   cobre, bronze   ou   latão, laminadas   ou   forjadas   construídas especialmente para 

serem aplicadas com solda forte, ou rosqueadas.
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12.4     ALARMES DE EMERGÊNCIA 

 

Instalados e devidamente identificados em locais que permitam sua observação 

constante e adequada, durante o período de funcionamento do estabelecimento. Normalmente 

calibrados a uma pressão de alarme de 4kgf/cm². 

Os painéis devem ser alimentados pela rede elétrica da edificação e também deve ter 

sua alimentação para fonte de alimentação de emergência autônoma. 

 

12.5     ALARMES OPERACIONAIS 

Instalados na rede de distribuição para indicar quando a rede deixa de receber de um 

suprimento primário para um secundário (equipamento normalmente fornecido pela empresa 

fornecedora do gás). Este alarme deve ser sonoro e visual. 

 

12.6     IDENTIFICAÇÃO DA CANALIZAÇÃO e POSTOS DE CONSUMO 

Para identificação das tubulações dos diversos tipos de gases, as roscas externas dos 

pontos de utilização devem ser iguais e especificadas para cada tipo de gás para evitar a troca 

no momento do consumo NBR11906/1992 

Cada posto de utilização deve ser equipado com uma válvula auto vedante de dupla 

retenção   e   rotulada   legivelmente   com   o   nome   da   fórmula   química   do   gás 

correspondente. 

Devem ter legível a concentração do oxigênio (quando o fornecimento for através de 

usina). 

Tanto as centrais de abastecimento quanto as redes de distribuição deverão ser 

identificadas por cor específicas para cada gás, conforme segue: 

Verde => Oxigênio 

Amarelo => Ar comprimido medicinal 

Cinza => Vácuo medicinal.
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12.7     REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O dimensionamento das redes de distribuição e de suprimentos devem estar em 

conformidade com a boa técnica de engenharia para a vazão máxima prevista, conforme tabela 

do anexo C da NBR 12188:2003. A espessura da parede do tubo de cobre deve estar em 

conformidade com as Normas Brasileiras (tubos classe “A”) 

As tubulações dos gases medicinais, não devem ser apoiadas em outras tubulações.   

Ela   pode   ser   sustentada   por   ganchos, braçadeiras, ou   suportes apropriados, colocados 

a intervalos que são condicionados ao peso, comprimento e natureza do tubo, para que o 

mesmo não sofra deslocamento da posição instalada (verificar distâncias na tabela da prancha 

de detalhes do projeto. 

As   tubulações   expostas   a   danos   provenientes   da   movimentação   de 

equipamentos portáteis (carrinhos, macas etc...) nos corredores e outros locais devem ter 

proteção adequada. 

 

12.8     INSTALAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Antes da instalação todos os tubos, válvulas, juntas e conexões excetuando-se apenas 

aqueles especialmente preparados para o serviço de oxigênio, lacrados, recebidos no local, 

devem ser devidamente limpos de óleos, graxas e sódio ou fosfato trissódico. É proibido o uso 

de solvente orgânico tais como o tetracloreto de carbono, tricloroetileno e cloroetano no local 

de montagem. A lavagem deve ser acompanhada de limpeza mecânica com escova, quando 

necessário. O material deve ser enxaguado em água quente.  Após a limpeza devem ser 

observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este material afim de evitar 

contaminação antes da montagem final. 

Os tubos, juntas e conexões devem ser fechado, tamponados ou lacrados de tal maneira 

que pó, óleos ou substâncias orgânicas combustíveis não penetrem em seu interior até o 

momento da sua montagem final. Durante a montagem os segmentos que permaneceram 

incompletos devem ser fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. 
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As ferramentas utilizadas na montagem da rede de distribuição da central e dos 

terminais devem estar livres de óleo ou graxa. 

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedação compatíveis para uso com 

oxigênio (ver ISO 11114-1 e ISO 11114-2). 

 

12.9     TESTE DE SEGURANÇA 

 

As redes de gases medicinais deverão sofrer ensaios de pressão de uma vez e meia a 

maior pressão de uso, mas nunca inferior a 980 KPA (10Kgf/cm²), por um período de 24 horas 

antes de liberadas para uso. 

Deve-se ser instalado um manômetro aferido e deve ser fechada a entrada de   ar. 

A pressão deve manter-se inalterada, levando-se em conta as variações de 

temperaturas. 

Após a conclusão de todos os ensaios a rede deve ser purgada com o gás para o qual 

foi pressurizada para remover qualquer tipo de partículas resultantes do manuseio. Deve-se 

executar esta purga abrindo todos os postos de utilização com o sistema em carga, do ponto 

mais próximo da central ao mais distante. 

 

12.10     VÁLVULAS DE SEÇÃO 

 

Deverá ser colocada uma válvula de secção logo após a saída da central e antes dos 

ramais de distribuição aos setores, situada em local acessível para ser operada em caso de 

emergência, devendo ser instaladas em caixas que permitam acesso somente às pessoas 

autorizadas, suficientemente largas para permitir seu manuseio. 

A tampa da caixa deverá ser em acrílico translúcido. 

Na parte frontal da caixa (tampa) deverá conter os seguintes dizeres: 

 

VÁLVULA DE (NOME DO GÁS OU VÁCUO) 
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 NÃO FECHE, EXCETO EM EMERGÊNCIA 

 

 SUPRIMENTO PARA (LOCAL) 

 

12.11    POSTOS DE UTILIZAÇÃO (OXIGÊNIO COMPRIMIDO, CO2 E VÁCUO) 

 

Cada posto de utilização de deve ser equipado com VÁLVULA DE DUPLA RETENÇÃO 

e rotulado legivelmente com o nome ou fórmula química do gás, em fundo verde, 

exclusivamente para oxigênio. Todos os acessórios para uso (válvulas, fluxômetros, conexões 

ou chicotes para aparelhos de anestesia, respiradores, injetores de vácuo etc) destinados a 

uso imediatamente após o posto de utilização e providos de rosca, devem obedecer NBR 254. 

Os postos de utilização junto ao leito do paciente devem estar localizados a uma altura de 

aproximadamente 1 ,5m acima do piso. 

 

12.12 DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO 

 

Central para cilindros de oxigênio tipo semi automática, com capacidade 12x12 

cilindros, com 02 reguladores de pressão alta vazão, equipados com válvulas de segurança, 

chicotes para conexão dos cilindros em mangueiras de aço inox, válvulas de fechamento 

rápido, para conexão à rede de distribuição. 

OBS: ESTA CENTRAL FUNCIONARÁ COMO RESERVA DE EMERGÊNCIA APÓS A 

INSTALAÇÃO DA USINA OU TANQUE CRIOGÊNICO, O QUAL DEVE SER CONTRATADO 

PELO PROPRIETÁRIO. 

 

12.13 USINA OXIGÊNIO (DIMENSIONAMENTO) 

 

Caso adote-se o fornecimento através de usinas, seguir no mínimo as descrições 

abaixo. 

DESCRITIVO DO PROCESSO: 
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O processo permite a obtenção de oxigênio de elevada pureza, adequado para 

aplicações mais exigentes, quais, por exemplo, o emprego medicinal em hospitais. O oxigênio 

obtido é isento de gases indesejáveis como CO2, CO, H2S, hidrocarbonetos e outros, mesmo 

que ar utilizado para obtenção do oxigênio seja de péssima qualidade (de centros urbanos, de 

regiões com indústrias poluentes, etc.). 

 

12.14 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 

Compressor de ar rotativo completo com motor elétrico, gabinete isolado e 

instrumentação. 

Concentrador de Oxigênio completo, com 2 ANALISADORES contínuos de pureza de 

O2, painel micro processado PLC e dispositivo de SEGURANÇA para bloquear qualquer 

fornecimento de oxigênio abaixo das especificações, com alarmes visual e sonoro. 

 

 

12.15 ESQUEMA TÍPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16 FOLHA DE DADOS TÉCNICOS 

 

COMPONENTE CARACTERISTICAS DADOS UNIDADE 
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COMPRESSOR DE AR 

POTÊNCIA 15hp 02 

VAZÃO 60pcm   

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

7~8bar 
  

PRÉ-
FILTROCOALESCENTE 

GRAU DE FILTRAÇÃO 0,1mg/m³ 02 

PÓS-
FILTROCOALESCENTE 

GRAU DE FILTRAÇÃO 0,01mg/m³ 02 

FILTRO DE CARVÃO GRAU DE FILTRAÇÃO 0,003mg/m³ 02 

SECADOR POR 
REFRIGERAÇÃO 

CAPACIDADE 1658pcm 02 

PONTO DE ORVALHO  +3ºC   

RESERVATÓRIO DE AR 
COMPRIMIDO 

CAPACIDADE 2m³ 01 

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

0bar 
  

CONCENTRADOR DE O2 

CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO 

40Nm³/h 02 

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

3,5~5,5bar 
  

CONCENTRAÇÃO DO O2 93~96%   

RESERVATÓRIO CAPACIDADE 2m³ 01 

INTERMEDIÁRIO DE 
OXIGÊNIO 

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

0bar 
  

POTÊNCIA 10hp 02 

COMPRESSOR DE 
OXIGÊNIO ISENTOS DE 
ÓLEO 

VAZÃO 35Nm³   

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

14bar 
  

RESERVATÓRIO FINAL DE 
OXIGÊNIO (2 unidades 

PRESSÃO DE 
OPERAÇÃO 

14bar 01 

VOLUME 2m³   
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12.17 TABELA DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS 

 

Item Descrição Unid.  Quant.  

1 Tubo de cobre classe "A" 15mm 
Barra (6 

mts) 
59 

2 Luva de cobre classe "A" 15mm Und. 120 

3 Joelho 90 de cobre classe "A" 15mm Und. 168 

4 Tê 90 de cobre classe "A" 15mm Und. 39 

5 Painel de alarme para oxigênio Und. 1 

6 Painel de alarme para ar comprimido Und. 1 

7 Painel de alarme para vácuo Und. 1 

8 
Central manifold completo para oxigênio com 06 
chicotes flexíveis ou serpentina 

Und. 1 

9 
Central manifold completo para ar 4x4 com 08 chicotes 
flexíveis ou serpentina. 

Und. 1 

10 
Central manifold completo para vácuo 4x4 com 08 
chicotes flexíveis ou serpentina. 

Und. 1 

11 Conector de cobre 15 mm Und. 8 

12 Válvulas de esfera tripartida 5/8" Und. 3 

13 Válvulas de retenção Und. 2 

14 Válvula de alivio 1/2" com saída de 12kg/cm2 Und. 3 

15 Abraçadeira tipo D com cunha 1/2"  Und. 300 

 

 

12.18 AR COMPRIMIDO MEDICINAL (SISTEMAS DE PRODUÇÃO) 

 

Deve ser isento de óleo e de água, desodorizado em filtros especiais e gerados por 

compressor com selo d'água, de membrana, rotativo tipo parafuso, de pistão com lubrificação 

a seco. É necessário um sistema de tratamento para retirada de vapores de óleo, partículas 

suspensas, hidrocarbonetos e odores do ar comprimido, conforme RDC-50 e ABNT 12188. 

A central de suprimento deve conter no mínimo, um compressor e um suprimento 

reserva com outros compressores, equivalente ao primeiro ou cilindros. 

No caso de central com suprimento reserva de compressores, cada compressor deve 

ter capacidade de 100% do consumo máximo provável com possibilidade de funcionar 

automaticamente ou manualmente, de forma alternada ou em paralelo em caso de emergência.  

No caso de compressor reserva, deverá ser instalado um dispositivo automático para evitar o 

fluxo reverso através dos compressores fora de serviço. 
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OBS:   Obedecer   impreterivelmente   o   equipamento   dimensionado   neste memorial. 

 

12.19     CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 

 

Deverá ser instalado um sistema de produção de ar comprimido para fins medicinais, 

que atenda as normas vigentes da ANVISA (RDC 50), que deverá ter no mínimo os elementos 

descritos: 

-02 Compressores para produção de ar comprimido tipo rotativo (parafuso) com a 

capacidade mínima de potência motora de 30HP produção de ar de 90 PCM (148,5m³/hora) 

por unidade, isolados em cabine acústica com nível de ruído em torno de 65dcb, ligados a um 

painel de comando controlados por CLP. 

-01 reservatório vertical ou horizontal para ar úmido capacidade 1000 litros -02 pré filtros 

coalescentes grau de ftltragem 0,1 micron de partículas. 

-02 secadores por adsorção (ponto de orvalho -40°C) 

-02 pós filtros colescentes grau de filtragem 0,01 micron de partículas. 

-01 reservatório de ar medicinal tratado capacidade 500 litros (ANVISA). 

-  02 filtros adsorvedores para remoção de hidrocarbonetos e odores do ar comprimido. 

 

OBS: Todos os equipamentos devem atender as vazões dos compressores.  

INSTALAR UMA CENTRAL DE EMERGÊNCIA RESERVA DE CILINDROS DE AR 

COMPRIMIDO CAPACIDADE (6x6). 

 

 

12.20 VÁCUO  

12.20.1 DIMENSIONAMENTO 

  

O consumo mínimo previsto por posto de utilização deve ser de 3,5 m3/h nas salas de 

cirurgia, parto, emergência, recuperação; e de 1,5 m3/h nas unidade de internação.  

O sistema central deve ser operado por no mínimo 02 (duas) bombas, com capacidade 

equivalentes, Cada bomba deverá ter 100% do consumo máximo provável, com possibilidade 

funcionar alternadamente ou paralelamente em casos de emergência,  
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Deverá ser instalado um reservatório de vácuo (tanque pulmão), a fim de que as bombas 

não tenham que operar continuamente sob baixa demanda. 

 

12.20.2     CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX 

 

Montada sobre tanque ou skid e composta por: 

 

• 02 bombas de vácuo de LÓBULOS DE GARRA A SECO ou palhetas rotativas 

lubrificadas com capacidade de sucção por bomba de 240m³/h. 

•    01 tanque pulmão horizontal capacidade 1000 litros. 

•    01 vacuostato para controle da pressão e acionamento das bombas. 

•    01 válvula de segurança tipo quebra vácuo. 

•    01 vacuômetro para aferição do vácuo no tanque pulmão e na rede. 

• 02 válvulas de retenção para linha de vácuo (01 p/cada bomba) com 02 válvulas gaveta  

•    02 Filtros bacteriológicos na sucção das bombas diâmetro 1.1/2” com 04 válvulas 

esfera para execução de ligação por by-pass. 

 

• 01 Painel elétrico com chaves contactoras de partida direta, reles de proteção térmica 

e falta de fases, sistema para funcionamento alternado ou em conjunto das bombas caso o 

consumo exija.  Bornes para ligação:  motores elétricos, válvula solenóide, vacuostato. 

O sistema deve ser controlado por CLP. 
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12.21 DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE CO2 

Capacidade para 06 cilindros (3X3), semi automática, com 02 reguladores de 

pressãocom haletas anti-congelantes com funcionamento independente, válvula de 

segurança, chicotes espiralados em cobre ou mangueiras de aço inoxidável. 

 

12.22 PAINÉIS DE CABECEIRA (fixo a parede) 

 

Deverão ser instalados painéis de cabeceira (fixos) em todos os leitos exceto nos quais 

serão instalados painéis suspensos. 

Os painéis deverão ser de construção em alumínio, com pintura eletrostática na cor 

branca, sendo a configuração dos pontos de gases, elétrica, lógica, chamada de enfermagem 

luzes, conforme especificações abaixo: 

OBS: Nos pontos de gases as válvulas deverão ser de dupla retenção. 

 

REFERENCIAS:  Drager, Air Liquide; Oxigenoteria Norte, Linde Gases, JG Moriya ou similar. 

 

12.23 DESCRIÇÃO PAINEIS 

 

• 02 UND Painel PM1: Comprimento 1000mm; largura 300mm. Com 01 ponto de 

oxigênio; 01 ponto ar comprimido;01 Ponto vácuo e 3 tomadas 127V. 

 

• 11 UND Painel PM2: Comprimento 1500mm; largura 300mm. Com 03 pontos de 

oxigênio; 03 pontos de ar comprimido; 02 pontos de vácuo, 4 tomadas 127V e o ponto de 

chamada de enfermeira. 
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12.24 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de instalação teve como base o projeto arquitetônico fornecido pelo 

proprietário.  Para definição dos ramais de entrada e a rede de distribuição foi considerado o 

layout definido no projeto, locando os possíveis pontos de fornecimento dos gases.  As 

alterações no layout do hospital acarretam na possibilidade de redistribuição da rede e em 

novo dimensionamento para assegurar o abastecimento necessário, devendo, entretanto, 

consultar a fiscalização/ proprietário do hospital. 

As instalações de gases deverão ser executadas por empresas legalmente habilitadas, 

seguindo padrões e normas em vigor. 

 

 

13. CLIMATIZAÇÃO 

13.1 AR CONDICIONADO 
 

Os Ambientes indicados em planta serão beneficiados por sistema de conforto. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS INSTALADOS: 
 

Os ambientes serão climatizados por meio de unidades evaporadoras tipo split. 
 
 
13.2 ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

 

13.2.1 Condicionador de ar tipo expansão direta (split) 

 

 Unidade Evaporadora 

 

Gabinete 

 Estrutura em chapa e perfis de aço galvanizado, pintada com primer anti-oxidante 

seguido de esmalte sintético de boa qualidade, com painéis externos em plástico injetado. Os 

painéis devem ser facilmente removíveis, permitindo amplo acesso aos componentes 

internos. 

Deverá ser isolado termicamente com 1/2" de placas de lã de vidro, recobertas com uma 

camada de resina sintética para evitar o destacamento das fibras. Alternativamente poderão ser 
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utilizados materiais e espessuras que apresentem isolamento térmico equivalente, não sendo 

admissível a utilização de poliestireno expandido. 

O gabinete deverá ser provido de coxins atenuadores de vibração, a base de polímeros, 

para o ventilador. Deverá possuir ainda bandeja construída em plástico injetado ou aço 

inoxidável, para o recolhimento da água condensada na serpentina e tubulação para drenagem 

com conexão roscada externa. 

Deverá incorporar grelha para difusão do ar com aletas defletoras reguláveis, grelha para 

retorno do ar, e possuir armação para os filtros que permita a fácil remoção e limpeza dos 

elementos filtrantes. 

Ventilador 

Será do tipo centrífugo, rotor "siroco", com as pás voltadas para frente, ou, 

alternativamente, do tipo "tangencial", de pás radiais, construído em alumínio ou plástico 

injetado, diretamente acoplado ao motor, instalado sobre coxins atenuadores de vibração. O 

rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente, livre de vibrações. 

Serpentina 

Fabricada em tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos, diâmetro 

mínimo de l/2" com aletas de alumínio, provendo capacidade conforme especificado. Deverá 

ser fornecida com tubo coletor e distribuidor de refrigerante. 

Teste contra vazamentos a pressão de 350 psig. 

 Velocidade máxima na área de face: 2,80 m/s. 

Filtros de Ar 

Os filtros de ar devem ser do tipo manta lavável ou descartável, classificação G1 segundo 

NBR-6401 da ABNT. A moldura deverá permitir a fácil remoção e substituição dos elementos. 

 Unidade Condensadora/Compressora 

Gabinete  

Construído em chapa e perfis de aço galvanizado, devidamente protegidos contra 

corrosão. Deverá ser preparado para instalação em ambiente externo, pintado com primer anti-

oxidante seguido de tinta á base de epóxi. No caso de painéis externos em plásticos de 

engenharia, estes deverão ser aditivados ou preparados resistir a ação degenerativa dos raios 

ultravioleta. Os painéis laterais devem ser facilmente removíveis para manutenção do 

ventilador, do compressor e limpeza da serpentina. 
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Deverá ser provido de coxins atenuadores de vibração, a base de polímeros, para o 

ventilador e o compressor. 

Ventilador  

Será do tipo axial, construído em alumínio ou plástico injetado, diretamente acoplado ao 

motor, instalado sobre coxins atenuadores de vibração. O rotor deverá ser balanceado estática 

e dinamicamente, livre de vibrações. 

Serpentina  

De construção similar a serpentina do evaporador. Tratadas contra corrosão galvânica 

resistentes à corrosão. 

Compressor 

 Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “scroll”, dotado de 

dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou 

partidas sucessivas, para refrigerante R 22 - elemento térmico interno para a proteção do 

enrolamento do motor contra variação da tensão elétrica. 

Circuitos Frigorígenos 

  Serão construídos em tubos de cobre sem costura, com conexões soldadas, expansão 

por capilar e isolamento térmico com espuma Polietileno Expandido de espessura 1½" nas 

linhas de baixa pressão. 

 

13.3 TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE  

 

Tubos 

  Serão utilizados tubos de cobre extrusados e trefilados, sem costura, em cobre 

desoxidado recozido. 

Aplicação: Interligação das unidades evaporadoras e condensadoras. 

Isolamento térmico  

Isolamento térmico das tubulações em espuma Polietileno Expandido com a espessura 

de acordo com as recomendações do fabricante, em função da temperatura do fluido conduzido, 

assim como das condições externas. O isolamento térmico deverá ser protegido dos raios 

ultravioleta e das intempéries, por meio de revestimento externo adequado, de acordo com as 

recomendações do fabricante do isolamento, em instalações externas. 

Aplicação: Isolamento tubulação frigorígena. 
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Sustentação 

  As tubulações deverão ser instaladas acima de forro e fixadas com tirantes e 

braçadeiras metálicas. 

Aplicação: como fita de acabamento no isolamento da tubulação frigorígena. 

 

13.4 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA  

 

Cabos 

Para interligações entre as unidades evaporadoras e condensadoras, deverão ser 

usados cabos flexíveis tipo PP 4x2,5 mm². (Conforme Projeto Elétrico) 

 

13.5 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

Será trifásica com dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases. (Conforme 

Projeto Elétrico) 

13.6 EXAUSTOR DE BAIXA VAZÃO  

 
Trata-se de equipamento destinado a movimentação forçada do ar.  

VENTILADOR  

Fabricado em plástico ABS, com rotor balanceado estática e dinamicamente, acoplado 

diretamente ao motor elétrico.  

13.7 RESUMO DOS EQUIPAMENTOS INDICADOS  
 
13.7.1 Equipamentos de Ar-condicionado 

   

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

1 
Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 27000 (BTUS); Vazão de Ar = 1260 (m3/h); Potência 
Total = 2770 (w) e Características Elétricas - 220v/60Hz 

11 

2 Unidade Exterior (220v) 11 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

3 
Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 9000 (BTUS); Vazão de Ar = 750 (m3/h); Potência 
Total = 740 (w) e Características Elétricas - 220v/60Hz 

17 

4 Unidade Exterior (220v) 17 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

5 2 
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Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 12000 (BTUS); Vazão de Ar = 600 (m3/h); Potência 
Total = 1086 (w) e Características Elétricas - 220v/60Hz 

6 Unidade Exterior (220v) 2 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

7 
Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 18000 (BTUS); Vazão de Ar = 720 (m3/h); Potência 
Total = 1550 (w) e Características Elétricas - 220v/60Hz 

13 

8 Unidade Exterior (220v) 13 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

9 
Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 22000 (BTUS); Vazão de Ar = 1170 (m3/h); Potência 
Total = 1990 (w) e Características Elétricas - 220v/60Hz 

13 

10 Unidade Exterior (220v) 13 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

11 
Unidade Condicionadora tipo Split System Hall Wall; Capacidade 
Nominal = 2x 24000 (BTUS); Vazão de Ar = 1039 (m3/h); 
Potência Total - e Características Elétricas - 220v/60Hz 

2 

12 Unidade Exterior (220v) 1 

- 
Tubulação de cobre sem solda com isolamento flexível de 

espuma 1/4'' x 3/8'' 
80,32m 

- 
Tubulação de cobre sem solda com isolamento flexível de 

espuma 1/4'' x 1/2'' 
95,45m 

- 
Tubulação de cobre sem solda com isolamento flexível de 

espuma 1/4'' x 5/8'' 
50,83m 

  

 

14. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação.  

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender 

a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta 

baixa e dos detalhes do projeto. 

  

14.1 EXTINTOR PQS - 4KG 

 

 Deverão ser fornecidos e instalados extintores do tipo PQS - 4KG, de acordo com o 

projeto de incêndio. 

  

14.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
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  Deverão ser fornecidos e instalados luminárias de emergência de acordo com o projeto 

de incêndio. 

 

 14.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (cód. 01; 02; 09; 13a; 13b; 14; 17; 23)  

 

Deverão ser fornecidos e instalados placas de sinalização em PVC de emergência de 

acordo com o projeto de incêndio.  

As rotas de fuga serão dimensionadas de acordo com a NBR 9077. As rotas de fuga 

serão devidamente sinalizadas para um deslocamento rápido e seguro da população interna.  

Todos os extintores serão sinalizados de acordo com indicado nos projetos em anexo e, 

os mesmos deverão estar sempre desobstruídos. 
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15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos 

de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação 

foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 

110V.  

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima 

admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão 

até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser 

redimensionados. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 

para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia 

como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa 

de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, 

sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor 

a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem 

necessária, racionalizando o uso de energia.  

 

15.1 Normativa 

 

ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão, março 2005. 

ABNT NBR 5413: Iluminação de Interiores, ABRIL 1992. 

ABNT NBR 17240: Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, novembro 2010. 

ABNT NBR 10898: Sistema de Iluminação de Emergência, novembro 1999. 

ABNT NBR 9077: Saída de Emergência em Edifícios, janeiro 2002. 

ABNT NBR 13534: Instalações Elétricas em Estabelecimentos de Saúde, julho 2008. 

ABNT NBR 13570: Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público, abril.1996. 

NR 10 : Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 

15.2 Materiais utilizados  

Eletroduto e conexões: 

Fornecimento e instalação de eletrodutos: 
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De F.G° será utilizado eletroduto com bitola Ø 4." De PVC rígido serão utilizados as 

seguintes bitolas Ø 4", Ø 2", Ø 1 ½”, Ø 1 ¼”, Ø 1”, Ø ¾” inclusive conexões isolantes flexíveis 

corrugados. Para o sistema de iluminação, tomadas e alimentadores.  

Serão utilizadas conexões de maneira a atender o traçado da tubulação conforme 

indicado em projeto. Todos os eletrodutos plásticos devem atender a NBR 15465 – Sistemas 

de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – requisitos de desempenho.  

O serviço consistirá na abertura de rasgos, assentamento dos eletrodutos e suas 

conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação e na chumbação nos 

rasos com argamassa de cimento e areia, traço 1:5. 

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o 

máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível a edificação.  

Deverá ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de arame em cada 

eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e aparentes nas caixas de passagem 

e tomadas no mínimo 50cm.  

Condutores:  

 Cabo 1 KV EPR 70mm² 

 Cabo 1 KV EPR 50mm² 

 Cabo 1 KV EPR 35mm² 

 Cabo 1 KV EPR 16mm² 

 Cabo 1 KV EPR 10mm² 

 Cabo 750 V PVC 4mm² 

 Cabo 750 V PVC 6mm² 

 Cabo 750 V PVC 2,5mm² 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 1 KV e 750V; os 

sem especificação e com isolamento para 600/1000V do tipo anti-chama quando sujeito a 

instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na 

hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada será de 2,5 mm² para circuitos de força e o fio 

terra.  

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos arames-guias deixados 

na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. 

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR5410/ABNT:  

 Condutor neutro: azul claro;  
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 Condutor de proteção: verde; Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza  

Caixas: 

 Caixa de alvenaria 30x30x30 cm no piso; 

 Caixa de alvenaria 80x80x80 cm no piso; 

 Caixa 4x4 PVC embutido; 

 Caixa octogonal PVC de embutir; 

.A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes, lajes e piso ou onde se fizerem 

necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

 O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação 

no rasgo, com argamassa de cimento e areia.  

Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo 

de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.  

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, 

antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua 

obstrução pelo concreto.  

Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades 

autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima 

de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia 

elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A 

recarga das baterias será feita internamente ao equipamento.  

Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos 

CDs da subestação e controle.  

Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias 

também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.  

Disjuntores: 

 Disjuntor a seco DIN 1P20A 

 Disjuntor a seco DIN 2P10A 

 Disjuntor a seco DIN 2P 25A 

 Disjuntor a seco DIN 3P100A 
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 Disjuntor a seco DIN 3P40A 

 Disjuntor a seco DIN 3P125A 

 Disjuntor a seco DIN 3P 150A 

 Disjuntor a seco DIN 3P 600A 

 DPS - 12kA 

O CD será de embutir ou de sobrepor, deverão conter barramentos de cobre para as três 

fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, 

respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro. Deverão ter grau 

de mínimo de proteção IP-70. Poderão ser metálicos ou de PVC.  

Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e proteção do 

usuário (evitando o acesso aos barramentos).  

Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e 

curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 440V, 

corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo com os 

quadros de carga, verificar o nível de curto 87.  

A proteção dos circuitos localizados em áreas úmidas (banheiros e copa com cubas, etc.) 

deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial 

residual (DR), com corrente nominal conforme os quadros de carga, corrente diferencial residual 

máxima de 30mA, bipolar tetra polar, conforme o caso.  

Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverão ter sua 

resistência interna blindada para evitar fugas indesejáveis à terra o que ocasionaria abertura do 

dispositivo DR.  

Reatores:  

Fornecimento e instalação do reator de partida rápida simples 2x20w-, conforme projeto.  

Fornecimento e instalação do reator eletrônico 2x16w, conforme projeto. Fornecimento 

e instalação do reator eletrônico 2x32w, conforme projeto.  

Fornecimento e instalação do reator de partida rápida simples 1x20w-, conforme projeto.  

As potências grifadas ao lado correspondem ao valor total da luminária (lâmpada + 

reator).  

O sistema de comando da iluminação externa será ligado através de contadores que 

serão acionados a partir do sinal da célula fotoelétrica que energizará a bobina dos contatores.  
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Todos os circuitos de iluminação externa deverão ter dispositivo IDR para proteção 

contra fugas de corrente (Idr=30mA).  

Todos os equipamentos a serem utilizados na partida das lâmpadas de descarga 

(reatores) deverão ser de alto fator de potência (acima de 0,92) e baixa distorção harmônica 

(DHT <10%). Os reatores das lâmpadas fluorescentes deverão ser partida rápida.  

As luminárias ao tempo deverão ser blindadas para evitar a entrada de umidade e 

insetos.  

Tomadas:  

Foram previstas as seguintes tomadas para a alimentação dos equipamentos em geral 

e dos aparelhos de ar condicionado:  

 Fornecimento e instalação de tomada universal, 2P+T, 10A-250V, com placa e suporte 

p/ caixa 4"x2";  

 Fornecimento e instalação de tomada, 2P+T, 20A-250V, com placa e suporte p/ caixa 

4"x2";  

 Fornecimento e instalação de tomada dupla, 2P+T, 10A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x4".  

 Fornecimento e instalação de tomada dupla, 2P+T, 20A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x4".  

 Fornecimento e instalação de régua de tomadas, com 8 tomadas 127V e 1 tomada 

220V. 

A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de 

paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidro.  

Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após pintura 

ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.  

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 

fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 

apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.  

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo 

com o projeto, normas da concessionaria de energia e com as normas da ABNT.  

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada.  
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Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada 

a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções. 

Interruptor:  

Será executado:  

 Fornecimento e instalação de Interruptor simples, 10A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x2"  

 Fornecimento e instalação de Interruptor duas teclas, 10A-250V, com placa e suporte 

p/ caixa 4"x2"  

 Fornecimento e instalação de Interruptor três teclas, 10A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x2"  

 Fornecimento e instalação de Interruptor tipo Dimer, 10A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x2".  

 Fornecimento e instalação de Interruptor paralelo, 10A-250V, com placa e suporte p/ 

caixa 4"x2".  

 Fornecimento e instalação de Interruptor simples e tomada universal 2P+T, conjugados, 

10A-250V, com placa e suporte p/ caixa 4"x2".  

 Fornecimento e instalação de Interruptor diferencial residual DR-4P-40A-30mA  

 Interruptor diferencial residual DR-4P-80A-30mA  

Luminárias:  

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática 

epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e 

cobre soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada 

antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e de alto brilho. Equipada com porta-

lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra 

aquecimento nos contatos. 

Bloco autônomo de sobrepor com lâmpadas de LED com autonomia de 6h. Poste de 

iluminação externa 9m com lâmpada, braço e acessórios.  

 Fornecimento e Instalação de Luminária de sobrepor com duas lâmpadas PL-

20W/127V, modelo à definir.  

 Fornecimento e Instalação de Luminária de sobrepor com uma lâmpada PL-20W/127V, 

modelo à definir.  
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 Fornecimento e Instalação de Luminária de sobrepor, p/ duas lâmpadas fluorescentes 

de 32W/127V, com reator eletrônico A.F.P 127V, modelo a definir.  

 Fornecimento e Instalação de Luminária pendente, p/ duas lâmpadas fluorescentes de 

32W/127V, com reator eletrônico A.F.P 127V, modelo a definir.  

 Fornecimento e Instalação de Luminária de parede, p/ duas lâmpadas fluorescentes de 

16W/127V, com reator eletrônico A.F.P 127V, modelo a definir.  

 Fornecimento e Instalação de Luminária de parede, tipo arandela, com uma lâmpada 

PL-20W/127V, modelo à definir.  

Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, serão construídos 

de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as 

ligações necessárias.  

Independentes ao aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações:  

 Todas as partes metálicas serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, 

esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes.  

 As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, 

com espessura adequadas e arestas expostas, lapidadas, de forma a evitar cortes quando 

manipuladas.  

 Os aparelhos destinados a ficar embutidos devem ser construídos de material 

incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve 

abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta lâmpadas e lâmpadas 

permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas de “starters” na face externa do aparelho.  

 Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos devem ser 

construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta lâmpadas e 

demais partes elétricas. Não se deve empregar materiais absorventes nestes aparelhos. No 

caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para 

essa finalidade.  

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: 

 Nome do fabricante ou marca registrada.  

 Tensão de alimentação.  
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 Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, 

reatores, etc.) Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou 

outros elementos estruturais (Salvo Exceção Especificada Pela FISCALIZAÇÃO).  

Pontos para Ar Condicionado:  

As instalações dos pontos de suprimento deverá seguir a seguinte sequência:  

 Assentamento das tubulações, caixas e conexões já com os arames guias passados 

em seus interiores;  

 A passagem de cabos e fios nas tubulações;  

 A colocação das tomadas, disjuntores, etc., com seus respectivos espelhos e 

acabamentos.  

A colocação das tomadas e disjuntores deverá ser precedida da conclusão dos 

revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, 

janelas e vidros.  

Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serão colocados somente após 

a pintura ou o acabamento final dos parâmetros em que forem instalados. 

Eletrocalha:  

Para a subestação serão utilizadas as seguintes eletrocalhas. 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 350mmx25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 300mmx25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 100mmx25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 200mmx25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 75x25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 50x50mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 25x25mm 

 Eletrocalha metálica tipo U perfurado 25x25mm 

Será utilizada Eletrocalha metálica perfurada, tipo "U" com tampa, 150x100x3000mm 

com uso de Curva horizontal 90°, Tê horizontal 90°, Cruzeta horizontal 90°, Emenda interna, 

Terminal para eletrocalha e Suporte de fixação.  

Assim como parafusos lentilha, porca e arruela, além de saída horizontal p/ eletroduto, 

condulete de alumínio e unidut de alumínio. 

Centro de distribuição:  
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 Fornecimento e instalação de Centro de distribuição de embutir com barramento 

Trifásico para 100A, barra de neutro e terra, com capacidade para 24 disjuntores monopolares 

padrão IEC, fab. CEMAR ou similar. (QFL1 e QF1);  

 Fornecimento e instalação de Centro de distribuição de embutir com barramento 

Trifásico para 100A, barra de neutro e terra, com capacidade para 44 disjuntores monopolares 

padrão IEC, fab. CEMAR ou similar. (QFL2);  

 Fornecimento e instalação de Centro de distribuição de embutir com barramento 

Trifásico para 225A, barra de neutro e terra, com capacidade para 56 disjuntores monopolares 

padrão IEC, fab. CEMAR ou similar. (QFAC);  

 Quadro Geral de Baixa Tensão, c/ barramento trifásico para 400A (R,S,T) +N+T e 

espaço para receber todos os disjuntores do diagrama unifilar + reservas. (QGBT);  

 Subestação aérea 225 kva completa. (poste, cruzeta, transformador, chave 

seccionadoras, para-raios, e etc.).  

Será instalado ainda um Supressor de transientes tipo varistor 175V-20kA, para fixação 

em quadro de distribuição, fab. CLAMPER.  

Os dispositivos CD ou Disjuntores DR de corrente nominal residual (I Δn) até 30 mA, são 

destinados a proteção de pessoas, assegurando as seguintes funções: proteção contra as 

correntes de sobrecargas e curtos-circuitos; e, acima deste valor, são apropriados a proteção e 

instalações elétricas. A Norma Brasileira - NBR 5410/97, define o uso obrigatório do Dispositivo 

DR, em vários setores das instalações elétricas em baixa tensão, objetivando proteger as 

pessoas contra efeitos negativos de choques elétricos.  

Os serviços de instalação serão executados segundo as especificações do projeto 

elétrico, assim como as Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da ABNT, sendo de 

responsabilidade da empresa CONTRATADA.  

Os Centros de Distribuição receberam energia e distribuirão através de circuitos providos 

de disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da portinhola, deverão ser 

colocadas as etiquetas de identificação dos circuitos. 

Caixas de passagem:  

 Fornecimento e instalação de Caixa de passagem de alvenaria 30x30x30cm, c/ tampa 

de concreto.  

 Fornecimento e instalação de Caixa de passagem de alvenaria 60x60x60cm, c/ tampa 

de concreto.  
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 Fornecimento e instalação de Caixa de passagem de alvenaria 100x100x100cm, c/ 

tampa de concreto.  

 Fornecimento e instalação de Caixa de Medição/Proteção de 3 compartimentos, padrão 

celpa.  

 Fornecimento e instalação de Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita - 

p / aterramento.  

Aterramento 

O aterramento dos quadros será feito por meio de cabo de cobre nu nas bitolas 10,0mm² 

e 50,0mm² a 50 cm. Serão ainda utilizadas haste cobreada para aterramento, Ø5/8" x 2400mm, 

Cooperweld e conexão exotérmica ou conector cabo/haste #50mm², fab. Termo técnica ou 

similar. 

 

15. 3 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA  

 

A partir da rede externa da Concessionária, a entrada será executada por meio de rede 

subterrânea, com a utilização de caixa veneziana e eletrodutos de PVC rígido, roscável, de 

Ø75mm (Ø3”), interligado por meio de caixas de passagem, devendo ser envelopado em 

concreto em toda a sua extensão a uma profundidade mínima de 0,50m, atingindo a Sala dos 

Treinadores. 

 

15.3.1 Normativa 

 

 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 ABNT NBR 5419/2005 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 ABNT NBR 14565: Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento 

de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada. 

 

15.3.2 Notas 

 

 Serão de responsabilidade da empresa CONSTRUTORA/CONTRATADA todos os 

trabalhos de abertura e recomposição de pisos, paredes e jardins, remoção de entulhos e 
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limpeza do local, inclusive pintura das partes danificadas e suas adjacências, incluindo as 

tubulações aparentes e demais ferragens em geral;  

 O material telefônico empregado deve ser de primeira linha com a aprovação do 

Inmetro ou dentro das normas da ABNT. 

 As tomadas de logica deverão todas serem identificadas nos pontos de trabalho e no 

switch com anilhas nos cabos e rótulos nas tomadas. 

 Todos os pontos da rede lógica devem ser certificados. 

  Os eletrodutos não cotados são Ø3/4". 

 As ligações dos eletrodutos às caixas, deverão ser feitas nos cantos, de acordo com 

o projeto e os detalhes anexos;  

 Todas as entradas e saídas de caixas e quadro deverão receber acabamento através 

de buchas e arruelas;  

 Inadmissível duas mais de duas curvas de 90° entre caixas consecutivas. 

 Inadmissíveis “joelhos” ou encurvamentos bruscos na tubulação.  

 Instalar nos cabos de dados da rede logica um protetor de surto para duas linhas 

telefônicas;  

 Toda tubulação será fixada com braçadeira tipo D com cunha cada dois metros ou 

trechos entre caixas. 

 

15.4 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 

  

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 

adequado de voz e dados para a edificação.  

As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões definidos pelas 

normas técnicas vigente, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios 

como curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos 

componentes improvisados. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua 

extensão, utilizando-se de um ou mais materiais de instalação, não devendo em nenhuma 

circunstância serem instalados expostos. Todos os materiais de instalação deverão ser 

firmemente fixados às estruturas de suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de 

deslocamento pela simples operação.  
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Todas as instalações lógicas, deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de distância de 

reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou 

instalações que possam gerar indução eletromagnética, o que afetaria o desempenho da 

transferência de dados, imagem, voz. 

 

Caixas\eletroduto e conexões 

Serão utilizadas: 

 Caixa de Passagem no piso 60X35X 50 CM; 

 Caixa de Passagem Octogonal 4x4"; 

 Curva roscável macho – PVC rígido roscável 20 mm (3/4""); 

 Curva roscável  - PVC rígido roscável 32 mm (1.1/4"); 

 Curva roscável macho – PVC rígido roscável 25mm (1""); 

 Conjunto Bucha-Arruela - PVC rígido roscável 20mm (3/4");  

 Conjunto Bucha-Arruela – PVC rígido roscável 25mm (1"); 

 Conjunto Bucha-Arruela – PVC rígido roscável 25mm (1"); 

 Eletroduto de PVC rígido dn32 mm (1.1/4");  

 Eletroduto de PVC rígido roscável 25 mm (1"); 

 Eletroduto de PVC rígido roscável 20 mm (3/4"); 

 Luva roscável – PVC rígido roscável 32mm (1 1/4""); 

 Tampão fofo p/ caixa r2 padrao telebras completo; 

 Luva roscável – PVC rígido roscável 20 mm (3/4""); 

 Luva roscável – PVC rigido roscavel 25mm (1""); 

 Luva roscável – PVC rigido roscavel 32mm (1 1/4""); 
Serão utilizadas conexões conforme especificadas em projeto de modo a permitir o 

traçado da tubulação e seu perfeito funcionamento.  

Aterramento 

O aterramento será feito por meio de cabo de cobre nu nas bitolas 70,0mm² a 30 cm de 

profundidade interligando caixas de passagem, conforme projetos. Serão ainda utilizadas haste 

cobreada para aterramento, Ø5/8" x 2400mm, Cooperweld e conexão exotérmica ou conector 

cabo/haste #50mm², fab. Termo técnica ou similar.  

 

Eletrocalha  



 

 

 

   73  

Será utilizada Eletrocalha metálica perfurada, tipo "C" com tampa, 100x50x3000mm com 

uso de Curva horizontal 90°, Emenda interna, Terminal para eletrocalha e Suporte de fixação e 

Saída horizontal p/ eletroduto. Assim como parafusos lentilha, porca e arruela, Unidut de 

alumínio e Condulete de alumínio.  

 

 

Cabos  

Serão fornecidos e instalados:  

 Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e 

 Cabo telefônico CTP APL -40 x 10 pares 

Serão instalados ainda:  

 Patch cordes CAT-6 1,5m azul confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m azul confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m Vermelho Confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m cinza Confeccionado em laboratório 

 Guia de cabos Horizontal Fechado 1U 19” curva longa 

 Conector M8v RJ45 fêmea Cat -6 

 Bandeja de 1Ux19”x250mm 

 Abraçadeiras de velcro 3mtx20mm 

 Abraçadeiras Nylon 200mx3,5m 

 Painel de conexão 24 portas 19"-1U 

 Quadro telefônico Inter de distribuição 40x40x12cm 

 Bastidor para bloco M10 

 Tomada femea RJ-45 completa 

 CAMERA SPEED DONE 

 DVR 32 CAMERAS 

 Bloco BLI de 10 posições  

 Central PABX 50/300 19" 

 Switch 48x 10/100/1000 

OBSERVAÇÃO: Para a devida execução das instalações serão utilizados Bucha e 

Arruela de alumínio Ø3"; Ø2"; Ø3/4", Abraçadeira tipo "D", de pressão, Ø3/4", com cunha, 
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Parafuso 4.2x32 e Bucha D6, Abraçadeira plástica 30cm, 10cm e fita isolante adesiva anti-

chama.  

 

16. REDE LÓGICA 

 

A partir da rede externa da Concessionária, a entrada será executada por meio de rede 

subterrânea, com a utilização de caixa veneziana e eletrodutos de PVC rígido, roscável, de 

Ø75mm (Ø3”), interligado por meio de caixas de passagem, devendo ser envelopado em 

concreto em toda a sua extensão a uma profundidade mínima de 0,50m, atingindo a Sala dos 

Treinadores. 

 

16.1 Normativa 

 

 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 ABNT NBR 5419/2005 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 ABNT NBR 14565: Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento 

de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada. 

 

16.2 Notas: 

 

 Serão de responsabilidade da empresa CONSTRUTORA/CONTRATADA todos os 

trabalhos de abertura e recomposição de pisos, paredes e jardins, remoção de entulhos e 

limpeza do local, inclusive pintura das partes danificadas e suas adjacências, incluindo as 

tubulações aparentes e demais ferragens em geral;  

 O material telefônico empregado deve ser de primeira linha com a aprovação do 

Inmetro ou dentro das normas da ABNT. 

 As tomadas de logica deverão todas serem identificadas nos pontos de trabalho e no 

switch com anilhas nos cabos e rótulos nas tomadas. 

 Todos os pontos da rede lógica devem ser certificados. 

  Os eletrodutos não cotados são Ø3/4". 

 As ligações dos eletrodutos às caixas, deverão ser feitas nos cantos, de acordo com 

o projeto e os detalhes anexos;  
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 Todas as entradas e saídas de caixas e quadro deverão receber acabamento através 

de buchas e arruelas;  

 Inadmissível duas mais de duas curvas de 90° entre caixas consecutivas. 

 Inadmissíveis “joelhos” ou encurvamentos bruscos na tubulação.  

 Instalar nos cabos de dados da rede logica um protetor de surto para duas linhas 

telefônicas;  

 Toda tubulação será fixada com braçadeira tipo D com cunha cada dois metros ou 

trechos entre caixas. 

 

16.3. Instalações de rede estruturada  

 

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 

adequado de voz e dados para a edificação.  

As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões definidos pelas 

normas técnicas vigente, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios 

como curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos 

componentes improvisados. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua 

extensão, utilizando-se de um ou mais materiais de instalação, não devendo em nenhuma 

circunstância serem instalados expostos. Todos os materiais de instalação deverão ser 

firmemente fixados às estruturas de suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de 

deslocamento pela simples operação.  

Todas as instalações lógicas, deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de distância de 

reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou 

instalações que possam gerar indução eletromagnética, o que afetaria o desempenho da 

transferência de dados, imagem, voz. 

 

Caixas\eletrodutos e conexões 

Serão utilizadas: 

 Caixa de Passagem no piso 60X35X 50 CM; 

 Caixa de Passagem Octogonal 4x4"; 

 Curva roscável macho – PVC rígido roscável 20 mm (3/4""); 

 Curva roscável  - PVC rígido roscável 32 mm (1.1/4"); 
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 Curva roscável macho – PVC rígido roscável 25mm (1""); 

 Conjunto Bucha-Arruela - PVC rígido roscável 20mm (3/4");  

 Conjunto Bucha-Arruela – PVC rígido roscável 25mm (1"); 

 Conjunto Bucha-Arruela – PVC rígido roscável 25mm (1"); 

 Eletroduto de PVC rígido dn32 mm (1.1/4");  

 Eletroduto de PVC rígido roscável 25 mm (1"); 

 Eletroduto de PVC rígido roscável 20 mm (3/4"); 

 Luva roscável – PVC rígido roscável 32mm (1 1/4""); 

 Tampão fofo p/ caixa r2 padrao telebras completo; 

 Luva roscável – PVC rígido roscável 20 mm (3/4""); 

 Luva roscável – PVC rigido roscavel 25mm (1""); 

 Luva roscável – PVC rigido roscavel 32mm (1 1/4""); 
Serão utilizadas conexões conforme especificadas em projeto de modo a permitir o 

traçado da tubulação e seu perfeito funcionamento.  

 
 

Aterramento 

O aterramento será feito por meio de cabo de cobre nu nas bitolas 70,0mm² a 30 cm de 

profundidade interligando caixas de passagem, conforme projetos. Serão ainda utilizadas haste 

cobreada para aterramento, Ø5/8" x 2400mm, Cooperweld e conexão exotérmica ou conector 

cabo/haste #50mm², fab. Termo técnica ou similar.  

 

Eletrocalha  

Será utilizada Eletrocalha metálica perfurada, tipo "C" com tampa, 100x50x3000mm com 

uso de Curva horizontal 90°, Emenda interna, Terminal para eletrocalha e Suporte de fixação e 

Saída horizontal p/ eletroduto. Assim como parafusos lentilha, porca e arruela, Unidut de 

alumínio e Condulete de alumínio.  

 

Cabos  

Serão fornecidos e instalados:  

 Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e 

 Cabo telefônico CTP APL -40 x 10 pares 

Serão instalados ainda:  
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 Patch cordes CAT-6 1,5m azul confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m azul confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m Vermelho Confeccionado em laboratório 

 Patch cordes CAT-6 2,5m cinza Confeccionado em laboratório 

 Guia de cabos Horizontal Fechado 1U 19” curva longa 

 Conector M8v RJ45 fêmea Cat -6 

 Bandeja de 1Ux19”x250mm 

 Abraçadeiras de velcro 3mtx20mm 

 Abraçadeiras Nylon 200mx3,5m 

 Painel de conexão 24 portas 19"-1U 

 Quadro telefônico Inter de distribuição 40x40x12cm 

 Bastidor para bloco M10 

 Tomada femea RJ-45 completa 

 CAMERA SPEED DONE 

 DVR 32 CAMERAS 

 Bloco BLI de 10 posições  

 Central PABX 50/300 19" 

 Switch 48x 10/100/1000 

OBSERVAÇÃO: Para a devida execução das instalações serão utilizados Bucha e 

Arruela de alumínio Ø3"; Ø2"; Ø3/4", Abraçadeira tipo "D", de pressão, Ø3/4", com cunha, 

Parafuso 4.2x32 e Bucha D6, Abraçadeira plástica 30cm, 10cm e fita isolante adesiva anti-

chama.  
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17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

Para o dimensionamento do Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA projetado na Unidade de Atenção Especializada em Saúde de Cametá-

PA. O sistema visa garantir segurança para a instalação predial e pessoas nas proximidades e 

no interior da edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas brasileiras que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão com a NBR5410/2004, 

NBR5419/2005. 

17.1. Normativa 

A normativa utilizada para esse projeto:  

 ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 ABNT NBR 5419/2005 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 ABNT NBR 154749/2009 - Medição de Resistência de Aterramento e de Potenciais 

nas Superfície dos Solos. 

 ABNT NBR 13571 - Hastes de aterramento em aço cobreado e 

acessórios - especificação. 

 

17.2. Definições 

 

Descargas atmosféricas - Formação das descargas atmosféricas ocorre um raio 

quando a diferença de potencial entre a nuvem e a superfície da Terra ou entre duas nuvens é 

suficiente para ionizar o ar, constituindo um ou mais impulsos de vários quilos de amperes. Os 

átomos do ar perdem alguns de seus elétrons e tem início a uma corrente elétrica (descarga).   

Descida - Parte do SPDA destinada a conduzir correntes de descarga atmosférica desde 

o sistema captor até a malha. 

DPS - dispositivo de proteção contra surtos. 
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Captor - Componente pontiagudo instalado no topo da edificação, destinados a 

interceptar as descargas atmosféricas. 

Métodos de Fraklin - este método se baseia no uso de captores pontiagudos colocados 

em verticais para se aproveitar os efeitos das pontas. 

Metodo de Faraday - este método consiste em instalar um sistema de captores 

formados por condutores horizontais interligados em forma de malha, quanto menor for a 

distância entre os condutores da malha melhor será sua proteção. 

 

17.3. Avaliação de Riscos 

 

A probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em um ano é o produto da 

densidade de descargas atmosféricas para a terra pela área de exposição equivalente da 

estrutura. A densidade de descargas atmosférica para a terra (Ng) é o número de raios para a 

terra por quilômetro quadrado por ano. O valor de (Ng) para uma dada região e pode ser 

estimado pela equação: 

𝑁𝑔 = 0,04. 𝑇𝑑 

Onde 𝑇𝑑 é o número de dias de trovoada por ano, obtido do mapa de Curvas 

Isocerâunicas, conforme Figura B.1 na página 22 da NBR 5419/2005. Para a região do projeto 

o 𝑇𝑑 = 120 dias de trovoadas por ano. 

Onde 𝑇𝑑 é o número de dias de trovoada por ano, obtido do mapa de Curvas 

Isocerâunicas, conforme Figura B.1 na página 22 da NBR 5419/2005. Então: 

𝑁𝑔 = 9,57  

A área de exposição equivalente (Ae) é a área em m2 do plano da estrutura prolongada 

em todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

𝐿 − Comprimento da estrutura (𝑚);   

𝑊 − Largura da estrutura (𝑚);  

𝐻 −Altura da estrutura (𝑚); 

𝐴𝑒 = 𝐿. 𝑊 + 2. 𝐿. 𝐻 + 2. 𝑊. 𝐻 + 𝜋. (𝐻2) 

Sendo L = 55 m, W = 37m, H = 7m. 

𝐴𝑒 = 3.476,93 𝑚² 
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A frequência média anual previsível Nd de descargas atmosféricas sobre uma estrutura 

é dada por: 

𝑁𝑑 = 𝑁𝑔. 𝐴𝑒 . 10−6 

𝑁𝑑 = 33,2. 10−3 

Determinado o valor de Nd, que é número provável de descargas atmosféricas que 

atingem uma estrutura, aplicando os fatores de ponderação indicado nas Tabelas B.1 a B.5 da 

NBR 5419/2005. Multiplica-se o valor obtido de Nd pelos fatores pertinentes e compare-se o 

resultado com a frequência admissível de danos Ndc, conforme o seguinte critério: 

 

a) Se Ndc ≥ 10-3, a estrutura requer um SPDA; 

b) Se 10-3 > Nd > 10-5, a conveniência de um SPDA deve ser decidida por acordo entre 

projetista e usuário; 

c) Se Ndc ≤ 10-5, a estrutura dispensa um SPDA. 

Multiplicando Nd 

𝑁𝑑𝑐 = 𝑁𝑑 . 𝐴. 𝐵. 𝐶. 𝐷. 𝐸 

Depois de determinado o valor de (Nd), que é o número provável de raios que anualmente 

atingem uma estrutura, o passo seguinte é a aplicação dos fatores de ponderação indicados 

nas Tabelas da NBR 5419. 

 Fator A - representa o Tipo de Ocupação da Estrutura, neste caso hospitalar aplica-

se A = 1,7; 

 Fator B - representa o Tipo de Construção da Estrutura, neste caso alvenaria ou 

concreto simples, qualquer cobertura exceto metal ou palha aplica-se B = 1,0; 

 Fator C - representa o Conteúdo da Estrutura e Efeitos Indiretos das Descargas 

Atmosférica, neste caso Local de afluência de público aplica-se C = 1,7; 

 Fator D - representa a Localização da Estrutura, neste caso localizada em uma 

grande área contendo estruturas da mesma altura ou mais alta aplica-se D = 0,4; 

 Fator E - representa a Topografia da Região, neste caso Planíce aplica-se E = 0,3. 

𝑁𝑑𝑐 = 11,5. 10−3 

Com este resultado conclui-se que a estrutura requer um SPDA, pois o valor de Ndc é 

maior do que o valor de referência (Ndc ≥ 10−3 ) de acordo com o método da NBR- 5419/2005. 

De acordo com a Tabela B.6 da NBR 5419/2005, o nível de proteção II, este nível de 

proteção possui uma eficiência de maior que 90%. Para maior proteção dos equipamentos 
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conectados à rede elétrica, o uso nas instalações elétricas, dos dispositivos de proteção contra 

surtos (DPS) é necessário. 

 

17.4. Dados básicos para o projeto SPDA 

 

Será adotado o método de proteção tipo “Gaiola de Faraday”, O sistema foi utilizado por 

possuir um dos níveis mais altos de proteção contra descargas atmosféricas, nesse caso será 

utilizado nível 2 como visto na secção anterior, por ser aquele que permite a distribuição da 

proteção por toda a estrutura, aumentando a eficiência do SPDA, quando comparado aos outros 

métodos de proteção. Para projetar esse sistema utiliza-se a NBR 5419 que estabelece a 

proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, sendo um sistema completo destinado 

a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas. É composto de um 

sistema externo e de um sistema interno de proteção. 

Instalação dos cabos de seção 50 mm2 da malha de aterramento em torno da edificação. 

Será executada em anel, circundado com cabo de cobre nu 35 mm² e hastes de cobre de alta 

camada. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das fundações da edificação, 

pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da edificação, formando um Anel. Sendo 

previstas as esperas para a colocação das caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá 

ser de no mínimo 30 cm, porém, quanto mais profundo os cabos (anel) forem instalados, 

melhora será a eficiência do aterramento.  

Sistema externo de proteção: sistema que consiste em subsistema de captores, onde a 

atura deles varia de 20 metros com ângulo de proteção 35° e 30 metros com ângulo de proteção 

25° e   subsistema de condutores de descida, sendo 14 o número de descidas, onde o condutor 

de descida 16mm² com altura até 20 metros e 35mm² para descida superior a 20 metros. Além 

do subsistema de aterramento. Sistema interno de proteção: é o conjunto de dispositivos que 

reduzem os efeitos eletromagnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a 

proteger utilizando o DPS. 

Armadura Metálica do Concreto Armado a Proteção Externa do Edifício contra descargas 

atmosféricas (SPDA) será pelo sistema de para-raios tipo Flaklin em aço inox 3 pontos em 

haste, ½” tipo simples, utilizando para descidas de correntes elétricas principais do raio para as 

fundações, as ferragens de pilares e interligação com as ferragens de vigas e lajes, isto é, 

equipotencialiazação de toda estrutura de concreto armado, conforme NBR-5419/2005. 
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O Aterramento será feita através de cabos de cobres nu 50 mm² cravada 30 cm de 

profundidade interligadas a hastes tipo Coperweld alta camada 5/8" x 2,8 m. E por fim deverá 

ser realizado as conexões (com solda térmica e conector de medição) dentro da caixa de 

inspeção. 

 

17.5. Materiais Utilizados: 

 

 Arruela lisa em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4". Ref.:  PPA.116.2.B da Poleoduto ou 

equivalente.        

 Arruela de pressão em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4". Ref.:  PPA.117.2.B da 

Poleoduto ou equivalente.      

 Braçadeira circular, tipo "D" em aço pré-galvanizado a quente, conforme NBR-7008, 

com parafuso e porca inclusos, para fixação de eletroduto. Dim.: Ø1"Ref.: PPA.141.4.F da 

Poleoduto ou equivalente    

 Bucha em baquelite reforçado, para fixação de eletroduto à caixa e acabamento em 

eletroduto, rosca BSP. Dim.: Ø1" Ref.: BU/B-03BE da Blinda ou equivalente.    

 Bucha de expansão em nylon S-8.  Ref.: PPA.125.2 da Poleoduto ou equivalente.  

 Cabo rígido de cobre isolado 16mm² - 750V, cor verde (NBR NM 247-3)  Ref.: TEL-

5717 da Termotécnica ou equivalente.     

 Caixa de inspeção do aterramento, redonda, tipo solo, confeccionada em PVC, com 

tampa de ferro fundido. Dim.: Ø 300x300mm,. Ref.: TEL-552 e TEL-551 da Termotécnica ou 

equivalente.     

 Caixa de inspeção para medição de resistência de aterramento, tipo suspensa, 

fabricada em Alumínio, provida de tampa aparafusada e entrada para eletroduto de Ø1". Ref.: 

TEL-540 da Termotécnica ou equivalente.        

 Cartucho com mistura de óxido de cobre e alumínio, não explosivo ou sujeito a ignição 

espontânea, para solda de cabos de cobre e aço em aterramento. Ref.: nº 90 Tipo PLUS F20 

da Erico ou equivalente.   

 Cartucho com mistura de óxido de cobre e alumínio, não explosivo ou sujeito a ignição 

espontânea, para solda de cabos de cobre e aço em aterramento. Ref.: nº 115 Tipo PLUS F20 

da Erico ou equivalente. 
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 Cartucho com mistura de óxido de cobre e alumínio, não explosivo ou sujeito a ignição 

espontânea, para solda de cabos de cobre e aço em aterramento. Ref.: nº 150 Tipo PLUS F20 

da Erico ou equivalente   

 Condutor de cobre nu para aterramento #50mm², tempera meio dura, formação 7 fios. 

Ref.: TEL-5750 da Termotécnica ou equivalente.  

 Conector de medição fabricado em bronze com 4 parafusos para cabos de #16-

70mm².  Ref.: TEL-560 da Termotécnica ou equivalentE    

 Cordoalha flexível, de cobre estanhado, com terminais em chapa de cobre nas 

extremidades e 4 furos de Ø11mm. Dimensões: 25 x 100mm Ref.: TEL-5701 da Termotécnica 

ou equivalente.     

 Eletroduto rígido de PVC,  Ø 1”, comprimento 3 metros.  Ref: TEL-5501 da 

Termotécnica ou equivalente.       

 Grampo para haste de aterramento, fabricado em liga de cobre de alta resistência 

mecânica e à corrosão, dotado de parafuso, porcas e com arruelas de pressão. Permite fixar 

os condutres paralelamente à haste ou a 90 graus. Dimensões: Haste Ø3/4" x Cabo #50mm² 

Ref.: GP-1429 da Burndy ou equivalente        

 Haste para aterramento, fabricada com núcleo de aço SAE 1020, revestida com 

espessa camada de cobre eletrolítico, dimensões Ø 3/4”x3000mm. Ref.: TEL-5823 da 

Termotécnica ou equivalente.  

 Molde para conexão exotérmica cabo/cabo tipo "TA" para cabo passante #50mm² e 

derivação #50mm².  Ref.: TACY3Y3 da Erico ou equivalente.  

 Parafuso cabeça fendida, rosca soberba, em aço  bicromatizado. Dim.: Ø1/4"x1.1/2".  

Ref.:  PPA 123.1.B da Poleoduto ou equivalente.   

 Parafuso cabeça sextavada  em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4"x1". Ref.:  

PPA.113.4.B da Poleoduto ou equivalente.      

 Porca sextavada em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4". Ref.:  PPA.118.2.B da 

Poleoduto ou equivalente.        

 Terminal à compressão, fabricado em latão, acabamento estanhado, com 1 furo para 

fixação. Para cabo 16mm² Ref.: TEL-5116 da Termotécnica ou equivalente.    

 Terminal à compressão, fabricado em latão, acabamento estanhado, com 1 furo para 

fixação. Para cabo 50mm² Ref.: TEL-5150 da Termotécnica ou equivalente. 

SPDA 
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 Arruela lisa em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4".Ref.:  PPA.116.2.B da Poleoduto 
ou equivalente.        

 Bucha de expansão em nylon S-8. Ref.: PPA.125.2 da Poleoduto ou equivalente 

       

 Condutor de cobre nu para aterramento #35mm², tempera meio dura, formação 7 fios. 

Ref.: TEL-5735 da Termotécnica ou equivalente.        

 Fixador universal em latão estanhado para cabo #16 - 50mm², fixação através de 

parafuso Ø1/4".Ref. TEL-5023 da Termotécnica ou equivalente.      

 Parafuso cabeça fendida, rosca soberba, em aço bicromatizado. Dim.: Ø1/4"x1.1/2". 

Ref.:  PPA 123.1.B da Poleoduto ou equivalente.        

 Poliuretano para vedação 300g. Ref.: TEL-5905 da Termotécnica ou equivalente. 

 Terminal aéreo de inserção em aço galvanizado a fogo sem bandeirinha, rosca 

mecânica, com 2 porcas e 2 arruelas. Dim.: Ø3/8" x 600mm de altura. Ref.: TEL-5126 da 

Termotécnica ou equivalente. 

        

17.6 Observações  

 

As estruturas metálicas devem ser ao barramento de equipotencialiazação principal ou 

local, dependendo de qual esteja mais próxima. Uma vez executada a obra, a resistência da 

malha de aterramento deverá ser medida, o método de queda de potencial e emitido relatório 

técnico com os valores coletados na medição. 

Na hipótese de uso de materiais de tipos diferentes deverão ser tomados cuidados para 

evitar a formação de par eletrolítico (pilha galvânica). Em caso de dúvida o projetista deverá ser 

consultado. O projeto não poderá sofrer alteração sem autorização prévia e explícita do 

projetista. Para maiores detalhes técnicos o projeto deverá ser consultado 

Deverão ser realizados testes durante a implantação do SPDA e após a sua conclusão, 

objetivando comprovar a eficiência do sistema e detectar possíveis falhas da implantação. Os 

testes e verificações deverão atender os seguintes tópicos: 

 Testar os cabos e descidas quanto à continuidade; 

 Verificar se a resistência de aterramento está de acordo com a NBR-5419/2005, sendo 

que a resistência de aterramento medida sem a malha de captação, sem a malha das descidas 

ou qualquer outra estrutura que esteja ligada ao SPDA, a medição da resistência deverá ser 
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feita somente com a malha de aterramento localizada na base da estrutura, em um dia de tempo 

seco, tendo valor igual ou inferior a 10,00 Ω; 

 Todos os testes deverão ser registrados por escrito, sendo aprovado após a sua análise 

e seus 

 Resultados arquivados em duas vias; 

 Todos os conectores deverão ser reapertados. 

 

 

 

 

 

 

 

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Para a cobertura da passarela que interliga o bloco da clínica com o bloco de fisioterapia 

será utilizado cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica (5,97x2,60m).  

Serão fornecidos e instalados para a área externa:  

 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 

(3mx2" + 4mx1 1/2")  

 Bancos de concreto  

 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"  

 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira.  

Para o fornecimento de água, serão instalados no castelo d’água:  

 Reservatório em fibra de vidro 5.000 L  

 Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura  

 Painel em ACM – Estruturado  

Para a mureta / gradil externo serão executados seguindo as especificações descritas 

na etapa de fundação, alvenaria, revestimentos, pintura e esquadrias os serviços de:  

 Escavação manual em solo, prof. até 1,5m:  
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Será executada escavação manual com profundidade de até 1,50 m, a fim de possibilitar 

á execução do alicerce de fundação da mureta. Os serviços de escavação de valas deverão 

obedecer, com precisão, a locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua 

extensão.  

 Regularização e compactação manual de terreno com soquete:  

No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da fundação da mureta, 

estes devem ser executados em nível, devendo qualquer inclinação ser regularizada e 

compactada manualmente com o uso de soquete através da execução deste serviço. Neste 

serviço inclui a compactação vigorosa do fundo da vala com soquete apropriado para evitar 

problemas posteriores com o assentamento das alvenarias. Quaisquer elementos oriundos das 

escavações que comprometam a execução do serviço deverá ser comunicado a Fiscalização 

da Obra.  

 Reaterro manual de valas (m3):  

Deverá ser executado para a fundação das valas o devido reaterro apiloado em camadas 

0,20M, utilizando o material resultante das escavações iniciais, desde que apresentem 

características de bom índice de compactação, devendo ser rejeitado todo o material da 

camada orgânica do solo. Os trabalhos de reaterro serão executados com material escolhido, 

de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm. Copiosamente 

molhadas energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores.  

 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto:  

O executante deve utilizar armação de fundações e estruturas de concreto armado, 

exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), 

utilizando aço ca-50 com bitola de acordo com estabelecido em projeto.  

 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento:  

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em 

betoneira, sem lançamento, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento 

igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 

especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes 

tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas.  

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, 

elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada e 

vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial 



 

 

 

   87  

deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada obriga-se a ter o devido 

cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem evitando a 

segregação de seus agregados.  

 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações  

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira.  

 Chapisco de aderência em paredes externas  

 Reboco para paredes externas traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm  

 Pintura em látex PVA 02 demãos  

 Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) Para o depósito de 

resíduos serão executados seguindo as especificações descritas na etapa de fundação, 

alvenaria, revestimentos, pintura, esquadrias e piso os serviços de:  

 Escavação manual em solo, prof. até 1,5m:  

Será executada escavação manual com profundidade de até 1,50 m, a fim de possibilitar 

á execução do alicerce de fundação da mureta. Os serviços de escavação de valas deverão 

obedecer, com precisão, a locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua 

extensão.  

 Regularização e compactação manual de terreno com soquete:  

No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da fundação da mureta, 

estes devem ser executados em nível, devendo qualquer inclinação ser regularizada e 

compactada manualmente com o uso de soquete através da execução deste serviço. Neste 

serviço inclui a compactação vigorosa do fundo da vala com soquete apropriado para evitar 

problemas posteriores com o assentamento das alvenarias. Quaisquer elementos oriundos das 

escavações que comprometam a execução do serviço deverá ser comunicado a Fiscalização 

da Obra.  

 Reaterro manual de valas (m3):  

Deverá ser executado para a fundação das valas o devido reaterro apiloado em camadas 

0,20M, utilizando o material resultante das escavações iniciais, desde que apresentem 

características de bom índice de compactação, devendo ser rejeitado todo o material da 

camada orgânica do solo. Os trabalhos de reaterro serão executados com material escolhido, 
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de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm. Copiosamente 

molhadas energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores.  

 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto:  

O executante deve utilizar armação de fundações e estruturas de concreto armado, 

exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), 

utilizando aço ca-50 com bitola de acordo com estabelecido em projeto.  

 Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, c/escoramento reapr.3x  

 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento:  

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em 

betoneira, sem lançamento, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento 

igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 

especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes 

tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas.  

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em betoneiras, 

elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camada e 

vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial 

deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada obriga-se a ter o devido 

cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem evitando a 

segregação de seus agregados.  

 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações.  

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira.  

 Chapisco de aderência em paredes externas.  

 Reboco para paredes externas traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm  

 Pintura em látex PVA 02 demãos.  

 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto – branca.  

 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 

áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.  

 Camada regularizadora e=2,0cm  

 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto.  
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 Porta de abrir - PA4 - 150x185 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens.  

 

 

 

19. DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

 

A desmobilização de pessoal e equipamentos é de inteira responsabilidade da 

Contratada, devendo ser procedida após a conclusão dos serviços objeto do Contrato e 

contempla o desligamento de pessoal, inclusive mudanças, passagens, estadias, alimentação, 

exames demissionais e transporte dos equipamentos, do local de realização da obra até o local 

de origem. 

 

 

 

20. SERVIÇOS FINAIS 

 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Prefeitura 

Municipal de Cametá, que a mesma encontra-se limpa, livre de resíduos, acessos 

desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado.  

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo 

para isso que a Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão de obra orientada e 

treinada para este tipo de serviço. Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de 

serviço, (flanelas, pano de chão, álcool, detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os 

acessórios, escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros deverão ter as extremidades 

em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e ou borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para 

retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar 

emendas na pintura. 

O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano 

limpo. 
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O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. 

Depois do piso completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado com 

enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de 

espátula retirar os materiais aderidos. Depois da varredura, lavar a superfície com sabão neutro 

e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na 

proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar novamente o 

piso usando sabão neutro. 

As pedras naturais polidas serão limpas com água e sabão e receberá duas demãos de 

cera líquida incolor. 

As pedras naturais rústicas serão limpas com solução de ácido muriático e água 

(proporção 1:10). 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, 

se caso afirmativo removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e 

em seguida limpar com pano úmido.  

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com solvente adequado 

e palha de aço fino, em seguida utilizar solução limpadora de vidros. 

Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o brilho 

natural. 

As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-

se cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover a 

sujeira aderente com esponja macia e sabão neutro em seguida enxaguar e secar com pano 

limpo e seco. 

As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão 

limpos com solução de água e sabão neutro. 
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INSPEÇÃO E TESTES  

 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na obra, a Prefeitura Municipal de 

Cametá fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos projetos e às 

respectivas Especificações Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a Contratada de suas 

responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no futuro. As correções necessárias 

deverão ser executadas obedecendo criteriosamente às orientações da Prefeitura Municipal 

de Cametá e descritas nas Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Normas da ABNT. 

A Contratada deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências 

requeridas para os reparos ou correções que se fizerem necessárias para que os serviços 

estejam plenamente de acordo com o projeto, Especificações e Normas Técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Eng° Civil Saymon P. Amorim 

Responsável Técnico 
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