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1. OBJETIVO 

Esta especificação técnica tem como objetivo apresentar, de maneira sucinta, uma 

descrição dos materiais que compõem a elaboração dos projetos para a reforma do Auditório 

do IFMT-Campus Cuiabá. Nessa descrição estão inclusos os serviços, processos construtivos 

utilizados na obra e materiais utilizados. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e 

especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto 

à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral. Em caso 

de dúvidas ou a necessidade de detalhamentos complementares, procurar o responsável pelo 

projeto. 

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade para o correto 

funcionamento da edificação. 

As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da 

ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais. 

 

3.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 

 

 

 

Legalização da 
Obra e Seguro 

Descrição:  

A Contratada deverá providenciar a apresentação de 
todos os documentos e cópias de projetos necessários à 
regularização da obra e do contrato nos órgãos públicos 
e autarquias que se apresentem relacionados à 
legalização, seguro contra incêndios, acidentes de 
trabalho e de responsabilidade civil. 

3.2 

 

Controle 
Tecnológico dos 
Materiais 

Descrição: 

Contratada realizará, através de laboratórios 
previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 
ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade do concreto a serem aplicados nos trabalhos. 

3.3 

 

Limpeza Manual do 
Terreno 

Descrição: 

Para início da obra, deverá ser feita a limpeza manual do 
terreno do entorno da obra, dentro da mais perfeita 
técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se 
evitarem danos a terceiros. A limpeza do terreno 
permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de 
árvores ou qualquer tipo de entulhos encontrados no 
canteiro de obra, além da remoção da estrutura existente 
antiga que necessite ser substituída. 

3.4 

 

Ligações 
Provisórias de 
Água e Luz 

Descrição: 

Para o início da obra deverá ser feito a ligação provisória 
de água, a ligação de luz e força, obedecendo 
rigorosamente as prescrições da Concessionária local 



de energia elétrica. Ficando a cargo da empresa 
responsável pela execução da obra, tanto os pedidos 
como os quadros de entrada necessários para o 
abastecimento do canteiro de obras. 

3.5 
 

Placa da obra Descrição:  

Placa de obra em chapa galvanizada com as seguintes 
informações: valor da obra, proprietário, construtora 
responsável, nome dos responsáveis técnicos pela 
execução da obra; as atividades específicas pelas quais 
os profissionais são responsáveis; título, número da 
carteira profissional e região dos profissionais; nome da 
empresa executora da obra de acordo com o seu registro 
no Conselho Regional, devendo atender ainda às 
seguintes normas: 
a) Lei n.º 5.194, de 24-12-66, que regula o exercício das 

profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-
agrônomo e dá outras providências; 

b) Resolução n.º 250, de 16-12-77, do CONFEA, que 
regula o tipo e uso de placas de identificação de 
exercício profissional em obras, instalações e 
serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

4.  ESTRUTURA 

4.1 

 

Laudo técnico Descrição: 

Considerando o laudo técnico pericial das estruturas 
existentes, seguir adequadamente o projeto estrutural de 
reforço e de novas instalações. 

4.2 

 

Projeto em 
estrutura metálica 

Descrição: 

Execução de estrutura metálica para a cobertura do 
auditório e de reforços para cobertura adjacente, 
conforme projeto existente 

4.3 

 

Projeto em 
concreto 

Descrição: 

Execução de estrutura em concreto das paredes e das 
caixas de elevadores a serem construídas conforme 
projeto arquitetônico. 

4.4 

 

Concreto 
(Aglomerados) 

• Areia 

Descrição:  
Deverá ser quartzosa, isenta de substâncias nocivas em 
proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, 
colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, 
impurezas orgânicas, cloreto de sódio ou outros sais 
delinqüentes, classificada em: 
Areia grossa: aquela que passa na peneira ABNT 4,8 
mm e fica retida na peneira ABNT 2,4 mm, com 
dimensão máxima característica de 4,8 mm, conforme 
orçamento. 
Areia média: aquela que passa na peneira ABNT 2,4 mm 
e fica retida na peneira ABNT 0,6 mm, com dimensão 
máxima característica de 2,4mm, conforme orçamento. 
Areia fina: que passa na peneira ABNT 0,6 mm e fica 
retida na peneira ABNT, 075 mm, dimensão máxima 
característica de 0,6 mm, conforme orçamento. 

4.5 

 

Concreto 
(Aglomerados) 

Descrição:  



• Brita Material obtido pela trituração de rocha calcítica, retida 
na peneira 4,8 mm, caracterizada pela seguinte 
classificação: 
Brita zero: diâmetro variando de 4,8 a 9,5 mm, conforme 
orçamento. 
Brita 1 ou 19 mm: diâmetro variando de 9,5 a 19 mm, 
conforme orçamento. 
Obs.: O uso de materiais provenientes de outros tipos de 
rocha só será aceito após ensaio dos materiais e 
justificativa técnica que comprove a equivalência do 
material alternativo em relação ao material especificado. 

4.6 

 

Concreto 
(Aglomerantes) 

• Cal 
Hidratada 

Descrição:  

Para utilização em argamassas de assentamento de 
alvenaria e revestimento de alvenaria de elevação 
(rebocos) deverão ser preferencialmente usados 
produtos industrializados com características 
homogêneas de composição e granulometria. Primeira 
linha. 

5.  COBERTURA 

5.1 

 

Telha 
Termoacústica 

Descrição:  

Telha trapezoidal termoacústica #5, enchimento de 
30mm de poliuretano.  
Referência:  
Termoacústica trapezoidal 30 mm 
Cumeeira:  
De acordo com a inclinação indicada no projeto. 
Acessórios de fixação:  

Parafusos de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 
30mm, usados na fixação das telhas e peças de 
concordância em terças de madeira, juntamente com o 
conjunto de vedação elástica, primeira linha. 

5.2 Telha metálica Descrição:  

Telha trapezoidal metálica 
Referência:  

Telha trapezoidal metálica 
Cumeeira:  
De acordo com a inclinação indicada no projeto. 
Acessórios de fixação:  

Parafusos de aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 
30mm, usados na fixação das telhas e peças de 
concordância em terças de madeira, juntamente com o 
conjunto de vedação elástica, primeira linha. 

5.3 Rufo e Pingadeira Descrição:  

Rufo com pingadeira em chapa metálica galvanizada 
com arremate liso. 
Acessórios de fixação:  

Parafusos de aço galvanizado. 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

6.1 

 

Argamassa 
Aditivada 

Descrição:  
Aditivo plastificante e impermeabilizante. Líquido escuro, 
isento de cloretos, densidade: 1,01 g/cm3. Primeira 
linha. 



6.2 

 

Tinta Asfáltica Descrição: 
Tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e 
madeira. Densidade: 0,90 g/cm3. Primeira linha. 

6.3 

 

Manta Asfáltica Descrição:  
Manta asfáltica elastomérica, classe 1, resistência 
normal, com polímeros, estruturada com polietileno e 
acabamento superficial alumizado, espessura 3 mm, 
aderida por fusão sobre primer betuminoso. Primeira 
linha. 

6.4 

 

Impermeabilização 
de áreas molhadas 

Descrição: 
Impermeabilizante de superfície com revestimento 
bicomponente semi flexível. 
Fabricante:  
Viapol, Sika, Basf. 

7. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  

7.1 

 

Contrapiso e 
regularização em 
concreto 

Descrição:  

Contrapiso em concreto 15 Mpa, espessura 8cm, 
acabamento desempenado, junta seca a cada 2,0 
metros, executada com concreto a base de cimento, 
brita 1 e areia média. 

Regularização em concreto, espessura média 2,0 cm em 
argamassa de cimento e areia, traço 1:4. 

7.2 Piso e rodapé 

 

Descrição:  
Granilite moldado in loco, formando quadros 1,00x1,00m 

7.3 Piso  

Palco 

 

Descrição:  
Piso tipo assoalho em réguas de madeira maciça, de 1ª 
qualidade , comprimento da peça: 2,00m, largura: 
0,20m. Espessura: 0,019m. Cor Cumaru Rodapé em 
madeira altura 0,10m. Espessura: 0,018. Cor Cumaru 
 
Fabricante:  
IndusParquet ou similar 
 

7.4 Rodapé 

Palco 

 

Descrição:  
Rodapé Multistrato de 1ª qualidade. Comprimento da 
peça: 2,00m, altura 0,10m. Espessura: 0,018. Cor 
Cumaru 
 
Fabricante:  
IndusParquet ou similar 

 

7.5 Carpete 

Plateia 

Descrição:  
Carpete nylon espessura 6mm, cor vinho, colocado 
sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

7.6 Soleira em Granito 
Cinza Andorinha 
 
 

Descrição:  
Granito Granito Cinza Andorinha de 1ª qualidade, polido, 
20 mm de espessura, mesma largura da parede. 

8. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

8.1 Piso Intertravado Descrição:  



 
 

Pavimentação intertravada de blocos de concreto tipo 
espinha de peixe retangular, sobre coxim de areia, em 
terreno devidamente compactado e nivelado.  

Referência:  

Blocos de concreto, espessura de 6 cm, resistência 
mínima de 35 Mpa. Dimensão: 22x11 cm. Primeira linha. 

Cor: 

Grafite  

8.2 Meio Fio e sarjeta 
em concreto 

 

Descrição:  
Peças de 10x12x30x100 cm, de 1ª qualidade, 
dimensões perfeitamente regulares, sem rachaduras, 20 
Mpa, podendo ser pré-moldadas ou moldadas no local. 

8.3 Calçada com 
acabamento 
desempenado 

Rampa de acesso 
veículos 

Descrição:  

Calçada em concreto 15 Mpa, espessura 8 cm, 
acabamento desempenado, junta seca a cada 2,0 
metros, executada com concreto a base de cimento, 
brita 1 e areia média.  

9. PAINÉIS DE VEDAÇÃO  

9.1 Tijolo 8 furos:  

9x19x19cm 
14x19x19cm 
19x19x29cm 

Descrição:  

Os tijolos deverão trazer a identificação do fabricante, o 
que será efetuado sem prejuízo para o uso do produto. 
Deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. 
Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade 
específica inferior a 20%.   

Obs.: O uso de materiais alternativos só será aceito após 
ensaios de caracterização dos materiais e justificativa 
técnica que comprove a equivalência do material similar 
em relação ao material especificado. 

9.2 Tapadeira 
Auditório 

Descrição:  
Tapadeira para fundo de palco, em gesso acartonado 
FGE, tipo RU, com acabamento em tinta acrílica cor 
Preto, Marca Suvinil ou similar 

10. TETO 

10.1 Forro de Gesso 
FGE 

Descrição:  
Forro de Gesso FGE com junta perimétrica, marca 
Gypsum Drywall ou similar, massa corrida e tinta látex 
PVA cor Branco Neve. 

10.2 Ilha acústica 

Auditório 

Descrição:  
Forro mineral AMF Heradesign superfine A2 
1200x600mm, 25mm de espessura. Cor RAL 7022 
apoiada sob painel de lã de rocha. 

10.3 Painéis em lã de 
rocha 

Auditório 

 

Descrição:  
Painéis em lã de rocha Rock Fibras Thermax PSE-64 
51mm, 1200x600mm, revestidos em ambas as faces 
com véu de fibra de vidro e apoiados sobre placa AMF. 
Fabricante: 
Rock fibras ou similar. 

10.4 Ilha acústica 

Auditório 

 

Descrição:  
Forro mineral AMF Sonic Sky com painéis de fibra 
mineral wetfelt modelo AMF THERMATEX ALPHA HD 



da Knauf AMF ou similar, no formato 400x2000, com 
espessura de 19 mm, borda AW/SK (perfil oculto no 
sentido longitudinal e perfil aparente no sentido 
transversal), e por sistema estrutural composto por perfis 
metálicos leves  
Fabricante: 
AMF VENTATEC ou similar. 

10.5 Sanca 

Auditório 

Descrição: 
Sanca gesso acartonado, tipo FGE, marca Gypsum 
Drywall ou similar, com acabamento em tinta látex PVA 
cor Branco Neve, marca Suvinil ou similar.  

11. REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ELEMENTOS 
HORIZONTAIS 

 

11.1 Chapisco Descrição:  
Chapisco preparado com cimento, areia e água, traço 
1:3, preparo mecânico. 

11.2 Emboço massa 
única 

Descrição:  
Emboço massa única preparado com cimento, areia, cal 
hidratada e água, traço 1:2:8, preparo mecânico. 
 

11.3 

 

Pastilhas 

 

 
 

 

Descrição:  
Pastilha cerâmica 5x5 cm telada nas cores indicadas no 
projeto – verde, vermelha e cinza 
Referência da Argamassa:  
Argamassa para pastilha AC-3 
Fabricante:  
Quartzolit 
Referência do Rejunte:  
Rejunte flexível, cor branco. 
Fabricante: Quartzolit 

11.4 Peitoril em Granito 

 

Descrição:  

Granito Cinza Andorinha de 1ª qualidade, polido em 3 
faces, 2 cm de espessura, borda externa bizotada e 
lados esquadrejados, pingadeira com friso de 0,5x0,5 cm 
(largura x profundidade) esculpido a 1 cm da borda 
externa.  

Borda externa projetada 2 cm além da linha da parede, 
encaixada 1 cm nas paredes laterais. 

11.5 Placas  de ACM 
(Aluminium 
Composite 
Material) 

Marquise das 
fachadas 

Descrição:  

Chapas formadas pela união de duas lâminas de 
alumínio e núcleo de polietileno de baixa densidade 
aplicadas na platibanda. 

Referência/cor:  

Silver metallic 500  

Fabricante:  
Alucobond ou similar 

11.6 Painel metálico 
perfurado 

Descrição:  

Revestimento metálico, perfurado, chumbado nas 
paredes, desenho conforme detalhamento. 

Referência/cor:  

Cor cinza medio  



12. PINTURAS INTERNAS 

12.1 Selador acrílico Descrição:  
Selador acrílico a base de resina acrílica, uma demão, 
aplicado em todas as paredes do edifício que receberão 
pintura. 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.2 Massa corrida PVA 

  

 

Descrição:  
Massa corrida Látex PVA, duas demãos, aplicada em 
todas as paredes do edifício que receberão pintura. 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.3 Massa Acrílica 

Auditório 

 

Descrição:  
Massa corrida acrílica, aplicada na parede do auditório. 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.4 Tinta acrílica  

Auditório 

 

 

Descrição:  
Tinta látex acrílica fosca, aplicada na parede do 
auditório. 
Cor:  
Morro Alto M155 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.5 Tinta látex PVA 

Paredes internas 

Descrição:  
Tinta látex pva fosca, cor Branco Neve, duas demãos. 
Cor:  
Branco neve fosco 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.6 Tinta acrílica  

Cabine de Som e 
Luz  

 

 

Descrição:  
Tinta látex acrílica fosca  
Cor:  
Tubarão cinza fosco  
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

12.7 Tinta látex PVA 
Forro de Gesso 

Descrição:  
Tinta látex pva fosca, cor Branco Neve, duas demãos. 
Cor:  
Branco neve fosco 
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

13. PINTURAS EXTERNAS 

13.1 Tinta acrílica   

Muro 

Descrição:  
Tinta látex acrílica fosca texturizada executada com 
desempenadeira. 
Cor:  
Grisalho fosco  
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

 

13.2 Tinta acrílica   

Fachada 

 

Descrição:  
Tinta látex acrílica fosca texturizada executada com 
desempenadeira. 
Cor:  
Tubarão cinza fosco  

 



Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

13.3 Tinta acrílica  

Fachada sob 
screenpanel 

 

 

Descrição:  
Tinta látex acrílica fosca. 
Cor:  
Tubarão cinza fosco  
Fabricante:  
Suvinil, Coral ou Sherwin Williams 

 

14. ESQUADRIAS 

14.1 Portas de madeira 
termoacústica  
(Com barra 
antipânico) 

 

 

Descrição - porta:  
Porta acústica em madeira, 02 folhas de abrir, com dupla 
chapa maciça e vedação com borrachas siliconadas, 
preenchida com manta de borracha de alta densidade e 
lã de rocha, trava retrátil inferior para vedação do piso, 
fundo preparador para receber pintura, batente e 
contrabatente, acessórios (dobradiças e maçanetas em 
acabamento cromado. Barra anti-pânico DKS. 
Fabricante: 
Atenua Som ou Similar  

14.2 Portas de madeira   

 

Descrição – porta:  
Porta interna de madeira laminada de 1ª qualidade, 1ª 
linha do fabricante, 1 folha de abrir, revestimento em 
madeira Curupixá, inclusive batente, guarnição, 
dobradiças e fechadura completa para porta externa.  
Referência/ cor – porta:  
Porta, batente e guarnição de 07 cm de madeira 
laminada de 1º qualidade revestida em madeira 
Curupixá. Primeira linha. 
Descrição – fechadura:  
Fechadura completa para porta externa, maçaneta em 
zamac, com roseta e 3 dobradiças 3 ½” x 2 ½”, anéis 
com acabamento cromado. Primeira linha. 
Cor – fechadura: 
Cromado. 

14.3 Porta de Alumínio 
e Vidro Bronze 

 

Descrição - porta:  
Porta interna de alumínio e vidro bronze 8mm, 02 folhas 
de abrir, dimensões do projeto: 1ª linha do fabricante. 
Guarnição, alisar e dobradiças também em alumínio. 
Referência:  
Porta, batente e guarnição de 05 cm de alumínio de 1º 
qualidade. 
Descrição - fechadura:  
Fechadura com chave, contra fechadura e demais 
ferragens com pintura eletrostática branca. Primeira 
linha.  

14.4 Portão de Metalon 

 

Descrição - porta:  
Porta externa de metalon, 1 folha de abrir, dimensões do 
projeto, 1ª linha do fabricante. Guarnição, alisar e 
dobradiças metálicos. 
Referência:  
Porta, batente e guarnição de 05 cm. 
Descrição - fechadura:  



Fechadura com chave, contra fechadura e demais 
ferragens com pintura eletrostática branca. Primeira 
linha.  

14.5 Porta Plataforma 
Elevatória 

 

Descrição - porta:  
Porta de abrir de chapa de aço inoxidável, 1 folha, para 
receber vidro laminado, com puxador e mola aérea.  

14.6 Porta Cofre Descrição - porta:  
Porta de ferro de abrir, 01 folha, tipo chapa lisa com 
guarnições. 

14.7 Porta interna de 
alumínio e 
veneziana (boxes 
dos banheiros)  

Descrição - porta:  
Porta interna de alumínio e veneziana, 1 folha de abrir, 
dimensões no projeto, 1ª linha do fabricante. Guarnição, 
alisar, dobradiças e tarjeta também em alumínio. 
Referência:  
Porta, batente e guarnição de 05 cm de alumínio de 1º 
qualidade. 
Descrição - fechadura:  
Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. 
Referência:  
Cód. 719 La Fonte 

14.8 Portão de metalon 

 

 

Descrição - porta:  
Porta externa de metalon, dimensões nos projetos, 1ª 
linha do fabricante. Guarnição, alisar e dobradiças 
metálicos. 
Referência:  
Porta, batente e guarnição de 05 cm. 
Descrição - fechadura:  
Fechadura com chave, contra fechadura e demais 
ferragens com pintura eletrostática branca. Primeira 
linha.  

14.9 Porta de alumínio e 
veneziana  

 

Descrição - porta:  
Porta de alumínio e veneziana, 1 folha de abrir, 
dimensões no projeto, 1ª linha do fabricante. Guarnição, 
alisar, dobradiças e tarjeta também em alumínio. 
Referência:  
Porta, batente e guarnição de 05 cm de alumínio de 1º 
qualidade. 

14.10 Porta corta-fogo 
(Com barra 
antipânico) 
 

Descrição - porta:  
Porta corta-fogo para saída de emergência do tipo de 
abrir com eixo vertical, constituída por 2 (duas) bandejas 
e núcleo de manta cerâmica Possui revestimento de 
chapa de aço galvanizada nº 26 (0,5mm) totalmente 
emoldurada e um núcleo de proteção constituída de uma 
manta de fibra SW 607 de sílica, cálcio e magnésio. Os 
batentes são confeccionados em chapa de aço 
galvanizado nº 18 (1,2mm). 

14.11 Janelas maxim-ar 

 

  

Descrição – janela:  
Janela maxim-ar em alumínio, com pintura eletrostática 
preta, instaladas com contramarco. Parafusos e 
chumbadores de aço inox. Primeira linha.  
Cor – janela: 
preto. 
Descrição – fechadura: 



Fechadura tipo alavanca de alumínio, sem chave, com 
pintura eletrostática branca. Primeira linha. 
 
Descrição – vidro: 
Vidro texturizado mini-boreal 4mm. Primeira linha. 
Cor – vidro: 
Incolor 

14.12 Janelas de correr 

 

Descrição – janela: 
Janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática 
preto, instaladas com contramarco. Parafusos e 
chumbadores de aço inox. Dimensões conforme Projeto 
Arquitetônico. Primeira linha. 
Cor – janela: 
preto. 
Descrição – fechadura: 
Fechadura tipo concha em alumínio com trava de 
segurança. Acabamento com tinta eletrostática branca. 
Primeira linha. 
Descrição – vidro: 
Vidro liso, transparente, com espessura de 8 mm. 
Primeira linha. 
Cor – vidro: 
Incolor. 

15. VIDROS E ESPELHOS 

15.1 Espelho prata  Descrição:  
Espelho prata, lapidação reta 4mm, parafusado com 
botão, Dimensões conforme projeto. 

16. EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 

16.1 

 

Equipamentos 
contra Incêndio 

Descrição: 
Material de 1ª qualidade, 1ª linha do fabricante. 

• Bloco autônomo de iluminação de emergência com 
30 lâmpadas Led de 1,5 Watts; 

• Acionador tipo quebra vidro, Ilumac; 

• Avisador sonoro – Sirene eletrônica bitonal 24V; 

• Central de alarme analógica e convencional Ilumac 
IP-300 até 8 laços;  

• Placa de sinalização saída de emergência ter forma 
retangular, cor do fundo verde e cor das letras 
fotoluminoscente e com as seguintes dimensões 
mínimas h=20cm, L=30cm. 

• Abrigo para hidrante, mangueiras 63 mm 2x15m, 
esguicho 16 mm; 

• Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões; 

• Eletroduto em PVC rígido roscável anti chama para 
instalações de alarme, inclusive conexões; 

• Extintor manual de gás carbônico de 6 kg, água 
pressurizada 10 litros e pó químico seco de 4 kg, com 
suporte e indicações conforme projeto. 

17. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 

17.1 Bancada em 
Granito  

Descrição:  

Bancada em Granito Cinza Andorinha, de 1ª qualidade, 
polido, 20 mm de espessura, inclusive furos para fixação 



de cuba de louça, torneira e furo para descarte de papel, 
acabamento de bordas com arremate (saia) de 15 cm, 
filete de fundo (frontão) com 10 cm e acabamento, 
conforme detalhes do projeto arquitetônico. 

17.2 Torneira para 
lavatório de mesa  

 

Descrição:  
Torneira para lavatório de mesa, com fechamento 
automático e temporizado. Vazão de 8L/min. 
Referência/cor:  
Metal cromado, linha Decamatic, Link ref.: 1173.C 
Fabricante:  
Deca ou similar 

17.3 Sifão metálico

 

Descrição:  
Sifão tipo copo para Lavatório 
Referência/cor:  
Metal cromado, ref.: 1680.C.100.112 
Fabricante:  
Deca ou similar 

17.4 Engate flexível 

 

Descrição:  

Ligação Flexível metálica 40 cm 

Referência/cor:  

Metal cromado 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.5 Válvula de 
Escoamento 

 

Descrição:  

Válvula de escoamento para lavatórios  

Referência/cor:  

Cromada, bitola 1” ref. 1602.C  

Fabricante:  

Deca ou similar   

 
 

17.6 Cuba de embutir 
oval

 

Descrição:  

Cuba de embutir oval  

Referência/cor:  

Branca Ref.:L37 

Fabricante:  

Deca ou similar   

17.7 Acabamento de 
Registro de Gaveta 

 

Descrição:  

Acabamento para registro tipo gaveta. 

Referência/cor:  

Metal cromado, linha Spin, ref.: 4900.C72.PQ 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.8 Acabamento de 
Registro de 
Pressão 

Descrição:  

Acabamento para registro tipo pressão. 

Referência/cor:  

Metal cromado, linha Link, ref.: 4900.C.PQ.LNK 



 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.9 Mictório 

 

Descrição:  

Mictório com sifão integrado e entrada de água embutida 
(anti vandalismo) 

Referência/cor:  

Branca, linha Link, ref.: M714 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.10 Válvula para 
Mictório 

 

Descrição:  

Válvula para mictório com fechamento automático. 

Referência/cor:  

Metal cromado, linha Decamatic, ref.: 2570.C 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.11 Assento para vaso 
sanitário 

 

Descrição:  

Assento sanitário em poliéster para bacia Monte Carlo 
com parafusos na cor cromado 

Referência/cor:  

Linha Monte Carlo, ref.: AP.81 

Fabricante:  

Deca ou similar   
 

17.12 Bacia sanitária 
para válvula de 
descarga  

 

Descrição:  

Bacia sanitária para válvula de descarga  

Referência/cor:  

Branca, linha Monte Carlo, ref.: P8 

Fabricante:  

Deca ou similar   

 
 

17.13 Torneira para 
lavatório de mesa  

 

  
 

Descrição:  
Torneira para lavatório de mesa, bica móvel. 
Referência/cor:  
Metal cromado, linha Link Ref.: 1167.C35. 
C.LNK  
Fabricante:  
Deca ou similar 
 



17.14 Cuba retangular 

 
 

Descrição:  

Cuba de embutir retangular BL, dimensões 34x56x14cm 

Referência/cor:  

Aço inox, ref.: 94085506 

Fabricante:  

Tramontina ou similar 

 

17.15 Sifão 

  

Descrição:  

Sifão para cuba em aço inoxidável.. 

Referência/cor:  

Cromado, ref.: 1680.C.100.112 

Fabricante:  

Deca ou similar   

 

17.16 Válvula de 
Escoamento para 
pia de cozinha 

 

Descrição:  

Válvula de escoamento tipo americana para pia de 
cozinha 

Referência/cor:  

Metal cromado, ref.: 1623.C 

Fabricante:  

Deca ou similar 

17.17 Torneira para 
lavatório de mesa  

 

Descrição:  
Torneira Pressmatic Benefit de bica baixa com alavanca 
para lavatório de mesa.Bitola ½”. 
Referência/cor:  
Metal cromado,  
C.LNK  
Fabricante:  
Docol ou similar 

17.18 Bacia Sanitária p/ 
banheiro acessível 

 

Descrição:  

Bacia sanitária de louça convencional Vogue Plus sem 
abertura frontal 

Referência/cor:  

Branca, linha Vogue Plus, ref.: P.510 

Fabricante:  

Deca ou similar   
 

17.19 Válvula Hydra Duo 

 

Descrição:  
Válvula de descarga hidra duo com acabamento Eco 
Conforto.  
Referência/cor:  
Metal cromado, Ref.: 2545.C.112 e 
Ref.:4900.C.DUO.PRO 
Fabricante:  
Deca ou similar 

 



17.20 Assento para vaso 
sanitário p/ 
banheiro acessível 

 

Descrição:  

Assento sanitário em poliéster para bacia Vogue Plus. 

Referência/cor:  

Linha Vogue Plus, ref.: AP.50 

Fabricante:  

Deca ou similar   

17.21 Barra de apoio 
para banheiro 
acessível 

 

Descrição:  

Barra de apoio de canto direito, em aço inox polido, para 
lavatório. 

Referência/cor:  

Linha Conforto, polida, ref.: 2310.I.080.ESC 

Fabricante:  

Deca ou similar   

17.22 Torneira para 
jardim 

Descrição:  
Torneira metálica para jardim com adaptador para 
mangueira. Primeira linha. 
Cor: 
Cromado. 

18. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

18.1 Instalações 

Hidráulicas 

Descrição:  
Material de 1ª Categoria, 1ª linha do fabricante, medidas 
conforme descritas em projeto 
Tubos para água fria:  
PVC rígido, marrom, 750Kpa, ponta e bolsa, classe 15 
NBR 5648 
Fabricante:  
Tigre ou Amanco 
Conexões para Água Fria:  
Da mesma marca dos tubos  
Registros e Acabamentos:  
Metálicos, de 1ª qualidade 
Fabricante:  
Deca ou Docol 

18.2 Instalações 
sanitárias 

Descrição:  

Material de 1ª Categoria, conforme descrito em projeto. 

Tubos para esgoto:  

PVC rígido, branco, série normal, ponta e bolsa, NBR 
5688 

Fabricante:  

Tigre ou Amanco. 

Conexões para Esgoto:  

Da mesma marca dos tubos, 1ª linha do fabricante.  

Fabricante:  

Tigre ou Amanco. 

Ralos e Caixas:  



De 1ª qualidade, 1ª linha do fabricante. 

Fabricante:  

Tigre ou Amanco. 

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E SOM  

19.1 Luminária Plafon 

 

Descrição:  

Luminária Plafon completa com LED 29W - 4000K e 
driver, equipada com módulos de LED lightlS de 2000lm, 
driver multitensão incluso (100 a 250 v). Corpo e refletor 
em alumínio com pintura microtexturizada, difusor 
recuado em acrílico leitoso e conexão por terminal de 
engate rápido  

Referência:  

Ref.: PF106-S120  

Marca:  

Lumidec ou Similar 

19.2 Luminária de 
Embutir 

 

Descrição:  

Luminária de embutir para 02 lâmpadas fluorescentes 
tubulares tipo T8, com corpo em chapa de aço 
fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor branca, 
refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de 
alta pureza (99,85%) e refletância. Completa com 
suportes tipo T8, reator 2x32W 127/220V e acessórios. 
Será composta de lâmpadas do tipo: Fluorescente 
Tubular T8 32W, fluxo luminoso 2700 lm, Temp. de Cor 
entre 5000K a 6500K(luz do dia), IRC min. 85, Ø26mm, 
compr.: 1200mm e base G13  

Referência:  

Ref.: CAA01-E232  

Marca:  

Lumicenter ou similar. 

19.3 Luminária tipo 
Arandela Tartaruga 

 

Descrição:  

Corpo em alumínio injetado, borracha de vedação, 
difusor em vidro prensado, grade frontal de proteção, p/ 
fluorescente Compacta 23 W -  Completa com Lâmpada 
fluorescente compacta reator integrado 23 W, 6500K (Luz 
do Dia) e Soquete.  

Referência:  

Ref.:EX02-S1E27 

 

Marca:  

Lumidec ou similar. 

19.4 Balizador de solo 

 

Descrição:  
Luminária circular de embutir no solo. Aro externo em 
alumínio com pintura na cor branca. Difusor em vidro 
curvo jateado. Corpo em alumínio injetado com pintura na 
cor preta. Possui grau de proteção IP-66. Driver 
incluso.LED 1,2W 

Referência:  

Cod. L422.1D3.74B 

Marca:  

Itaim ou similar 

  



19.5 Luminária de Led 
tipo balizador 

 

Descrição:  

Luminária de Led tipo balizador IP67, 1W para parede, 
Temperatura de Cor do Led: 6400k (Branco Frio), 
Acabamento: Cromado, Bi Volt (127/220v), Medidas: 
Diâmetro 57mm - Profundidade 66mm - Altura 62mm 

 

 

19.6 Luminária Circular 
de 
Sobrepor

 

Descrição:  

Luminária Circular de Sobrepor completa com LED e 
driver, fluxo luminoso de 670lm, tensão (100~250V), 
conexão com a rede através de terminal de engate 
rápido. 

Eficiência >64lm/W. 

Temperatura de cor 3000K / 4000K, IRC 85. 

Durabilidade de 50.000 horas. 

Corpo em alumínio com pintura microtexturizada. 

Difusor recuado em acrílico leitoso. 

Refletor multifacetado em alumínio anodizado alto brilho. 

Em forro p/ lâmpada LED Refletora 8 W -  Completa com 
Lâmpada  LED Refletora 8 W e fonte completa, inclusive 
acessórios. 

Referência:  

Ref.: EF38-E 

Marca:  

Lumidec ou similar 

19.7 Arandela 

 
 

Descrição:  

Luminária circular tipo arandela para iluminação direta ou 
indireta 8W. Corpo em alumínio injetado com acabamento 
em pintura na cor branca e IP20. 

Referência:  

Cod. L04D.1D3.40B  

Marca:  

Itaim ou similar 

19.8 Luminária de 
sobrepor 

Descrição:  

Luminária de sobrepor. Corpo em perfil de alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 
Alojamento do reator no próprio corpo. Difusor em acrílico 
translúcido ou prismático transparente. Equipada com 
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava 
de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos. 

Referência:  

Cod. 34361283FB 

 Marca:  

Itaim ou similar 

 

19.9 Refletor Spot Led 
RGB 

Descrição: 
Refletores para efeitos especiais Inflex IF3RGB Waldman  
36 LEDs de 3 Watts 12 LEDs vermelhos, 12 Leds verdes 
e 12 Leds azuis  
8 canais DMX 512  



 
 

Display Digital para endereçamento de Setup Uso Interno  
Quantidade: 10 

 

19.10 Moving Led 

 

Moving Led 100w DMX 
BIVOLT 110-240V 50-60Hz 
4 Gráficos Auto-giro + 3 gráficos fixos + luz branca 
8 Cores + luz Branca -+ 9 Grupos de cor meia 
Disco de prisma: 2 prismas + 2 Efeitos de luz suaves 
Foco DMX 
Função de auto-giro de gráfico e prisma, vibração de 
gráfico 
Função de estroboscópio, de controle vocal, de marcha 
automática de programa incorporada, de mestre 
escravo, inversão de cordenada X/Y 
Lâmpada: LED 100W Branca / Temperatura 7000K 
Dimensão ( mm ) 300x300x360 
Peso Bruto: 6,4kg 
Quantidade: 05 

 

19.11 Eletrodutos, caixas 
de passagem, 
derivação e ligação 

Descrição:  

Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável, 
embutidos em parede de gesso ou divisória ou 
instalados acima do forro, com buchas e arruelas em 
todas as caixas de passagem ou de ligação, em 
conformidade com a NBR 6150;  

Caixas de passagem em chapa de aço com tampa 
parafusada; Caixas de derivação – condulete múltiplo de 
alumínio para encaixe usando conector BOX reto;  

Caixas de ligação – em PVC para eletroduto rígido ou 
flexível, quadrada, retangular e octogonal, de embutir em 
alvenaria. 

Referências:  

Eletrodutos e conexões – Tigre, Fortelit, Hidrossol, 
Cemar; 

Caixas de passagem – Cemar, Thomeu 

Caixas de derivação – Daisa, Wetzel 

Caixas de ligação – Tigre, Cemar, Pial  

19.12 Eletrocalhas e 
acessórios 

Descrição:  
Eletrocalhas – Estruturas metálicas com seção 
transversal em U, perfurada na base e na lateral, com 
tampa, comprimento padrão 3 metros, fabricadas em 
chapa de aço carbono com galvanização eletrolítica, nas 
dimensões indicadas em projeto; Acessórios – Peças 
destinadas a fazer conexões entre eletrocalhas com 
parafusos, porcas e arruelas, com diversos formatos, 
tes, curvas, uniões, fabricadas com os mesmos 
processos e materiais das eletrocalhas, nas dimensões 
indicadas em projeto. 



Referência:  
Cemar, Bandeirantes, Stock Perfíl, Mega Apoio. 

19.13 Leito para cabos 

 

Descrição:  
Leitos para cabos – constituído de duas longarinas 
paralelas, em chapa , bitola nº12 MSG (espessura de 
2,65mm), dobradas em 'U', unidas por travessas de 
perfilados 38x19mm soldadas nas longarinas, em chapa, 
bitola nº 14 (espessura de 2,00mm) alternadas, sendo 
uma perfurada com abas voltadas para cima e outra lisa 
com abas voltadas para baixo, com tampa, comprimento 
padrão 3 metros,  nas dimensões indicadas em projeto; 
Acessórios – Peças destinadas a fazer conexões entre 
leitos com parafusos, porcas e arruelas, com diversos 
formatos, tes, curvas, uniões, fabricadas com os 
mesmos processos e materiais dos leitos, nas 
dimensões indicadas em projeto. 
Referência:  
JEA, Poleoduto, Mopa. 

19.14 Tomadas para 
módulo 

Descrição:  

Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, 10A, 250V. 

Referência:  

Linha Pial Plus, 615040 e 615079. 

Fabricante:  

Pial Legrand 

Suporte e placas linha Pial Plus. 

19.15 Tomada para 
computador 

Descrição:  

Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, 10A, 250V. 

Referência:  

Linha Pial Plus - Vermelha. 

Fabricante:  

Pial Legrand 

19.16 

 

Tomada para 
serviço 

Descrição:  

Tomadas 2P+T, padrão brasileiro, 20A, 250V. 

Referência:  

Linha Pial Plus – S-1651. 

Fabricante:  

Pial Legrand 

 

19.17 Interruptores  Interruptores:  

Interruptor, 10 A, 250 V, de uma tecla simples para 
módulo. 

Referência:  

Linha Pial Plus 611000 e 611001. 

Fabricante:  

Pial Legrand 

Suporte e placas linha Pial Plus. 

19.18 Cabos de cobre Descrição:  

Cabos flexíveis com isolação para 450/750 V, isolação 
PVC resistente a chama, nas bitolas 2,5mm², 4mm² e 
6mm² e para 1KV para 10mm², 16mm², 35mm² e 70mm² 
NBR 9311, cabos de 1ª qualidade, 1ª linha do fabricante. 

Referência:  



Pirelli, Ficap, Inbrac, Brasfio, Conduspar 

19.19 Quadros de 
Distribuição, 
Disjuntores e DR’s 

Descrição:  
Quadros de Distribuição no fuse com barramento + geral 
em chapa metálica de embutir ou sobrepor, conforme 
especificação no projeto. 

Referência:  
CEMAR ou similar. 
Disjuntores – dispositivos para a interrupção da corrente 
de sobrecarga ou de curto circuito, curva “C”, padrão 
DIN. 
DR – dispositivos para a interrupção da corrente em 
circuitos com problemas de isolação, ou sujeito a 
contatos diretos e indiretos, norma DIN. 
Referência: Siemens, Merlin Gerin. 
Disjuntor em caixa moldada em baixa tensão, 
termomagnético fixo, corrente nominal de 175A a 600A, 
capacidade de interrupção de 20KA. 
Disjuntores de circuitos de distribuição: disjuntor para 
circuitos de distribuição, norma DIN padrão Europeu, 
monopolar, bipolar, e tripolar, curva “C”. 
DR: interruptor diferencial residual, norma DIN padrão 
Europeu. 

19.20 Cabo UTP categoria 
6 

Descrição:  

Exceder as características elétricas contidas na norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, 4 pares, 23AWG, 
possuir certificado de performance elétrica (Verified) 
pela UL ou ETL, conforme especificações da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como 
certificado para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR 
conforme UL, Apresentar Certificação ETL ou UL em 
conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568- B.2-1 
Categoria 6 impressa na capa, Impedância característica 
de 100W (Ohms), Ser certificado através do Teste de 
POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou 
folders do fabricante as principais características 
elétricas em transmissões de altas velocidades (valores 
típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), 
PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para freqüências de 
100, 200, 350 e 550Mhz. 

Referência:  

FURUKAWA , AMP 

19.21 Espelho para 
conector RJ-45 

Descrição:  

Fornecimento de espelho plano 4x2" com 2 posições cor 
branco - FURUKAWA, sem instalação 

19.22 Conector RJ-45 Descrição:  

Conector RJ-45 Fêmea - categoria 5e - FURUKAWA, 
fornecimento sem instalação 

19.23 Line Array portátil 

Sistema Auditório 

Descrição:  
02 caixas de som Line Array compacto com 16 auto 
falantes de Neodímio de duas polegadas com bobina de 
0,75", em cada caixa, totalizando 32 falantes. Modelo 
KR202 composto. 
Potencia: 400w (AES) 



Impedância: 8Ω ou 32Ω (selecionável) 
Faixa de resposta: de 150Hz a 20 KHz.  
Ângulo de cobertura horizontal: 110º  
Ângulo de cobertura vertical: entre 7º ou 35º 
(selecionável)  
Dimensões máxima : 8.1 x 100 x 5.9 cm 
Pressão sonora: 126 dB contínuos, podendo atingir 132 
dB de pico.  
Modelo KK102 
Marca: 
K-Array ou similar. 

19.24 Subwoofer 

Sistema Auditório 

Descrição:  
Subwoofer ativa dotado de 01 auto-falante de 18" 
Neodímio com bobina de 3", potência máxima 700w 
(AES). Modelo KMT18. 
Impedância:  8Ω 
Faixa de resposta: 40Hz - 150 KHz +/- 3dB (conforme 
preset) 
Pressão sonora: 128 dB contínuos. 134 dB de pico. 
Crossover interno: controle DSP, faixa de freqüência 
150Hz máximo 
Amplificador: modulo  classe D – DSP, potencia 2 x 1000 
w - 8Ω  
O amplificador do subwoofer alimenta a coluna Line 
Array 
Dimensões máxima:   46.5 x 47.5 x 61 cm (LxAxP) 
Marca: 
K-Array ou similar. 

19.25 Suportes 
Sistema Auditório 

Descrição:  
Adaptador de parede, modelo K-WALL 2L. 
O sistema deverá ser acompanhado de suportes para 
fixação em parede. 
Marca: 
K-Array ou similar. 

19.26 Monitor/Palco 

Sistema Retorno 

 

Descrição:  
Monitor/Palco ativo, duas vias; modelo  SELLENIUN 
SPM 1502A 
Amplificador de potência ativo 300w  
Woofer de 15”, driver 1” deTitânio,  
Resposta de frequência 50ª 20.000Hz 
Voltagem bi-volt  
Marca: 
K-Array ou similar 

19.27 Caixa Acústica de 
embutir 
Sistema Foyer/Salas 

 

Descrição:  
Caixa coaxial com 2 vias, auto falante de 6” cone de fibra 
de carbono, tweeter pivotante de 1” membrana em seda 
com pastilha de neodímio. 
Divisor de freqüência. 
Impedância 8 Ohms 
Potência máxima admissível 100 w 
Sensibilidade : 86 dB 
Resp. Freqüência: 38 Hz a 20 KHz 
Dimensões:  228 x 228 x 80 mm 
Marca: 



LOUD ou similar. 

19.28 Amplificador 

Sistema Foyer/Salas 

 

Descrição:  
Amplificador de potência, classe AB. 
Modelo PRO 1600. 
Potência: 400w – 4 Ohms  RMS 
Capacidade da fonte (uf): 13.800 
Voltagem 127v: 4A. 
Ventilação forçada. 
Marca: 
LL Audio ou similar. 

19.29 Rack para 
equipamentos  
Sala Técnica 

 
 

Descrição:  
Rack gabinete para periféricos padrão 19” em alumínio -
32U -670 mm Fechamentos laterais e traseiro 
removíveis - Base e teto com abertura para passagem 
de cabo - Porta em acrílico - Fecho com chave -  
Fechamento traseiro perfurado e lateral aletado. 

19.30 Mesa de som 
Sala Técnica 

 
 

Descrição:  
Mesa de som com 24 entradas sendo 12 entradas para 
microfone XLR. Modelo: MGP24X Código: 018115. 
04 aux-sends por canal,  
04 sub-grupos com controles individuais, 
03 bandas de equalização,  
Canal insert individual.  
Quantidade: 01 
Marca: 
Yamaha ou similar 

19.31 Equalizador Descrição:  
Equalizador analógico de 31 bandas: 
Gama de freqüência : 20 Hz a 20 kHz em 31 bandas de 
1/3 de oitava em frequências ISO normalizadas 
Largura de banda : 1/3 oitava 
OUTPUTS  : Saídas servo-simétricas para XLR e jack 
de 6,3 mm 
SUBWOOFER OUT: Ligação XLR simétrica, nível 
ajustável off até 0 dB. Modelo DEQ 1024. 
Funções: Limiter, Gerador de Ruído Rosa, sistema FBQ 
Feedback Detection 
Marca: 
Behringer ou similar 

 

19.42 Caixa acústica Descrição:  
Caixa acústica de duas vias, dotada de 1 alto-falante de 
10" e um Driver de compressão de 1". Modelo JS101A. 
Mixer integrado com dois canais  
Amplificador de potência de 100 W RMS , com circuito 
limitador ativo.  
Marca: 
JBL / Sellenium Usb ou similar 

 

19.43 Gerenciador de 
Energia 

Descrição:  
Sistema de distribuição de força em um único rack com 
8 entradas de AC no painel traseiro 
Saída “Unswitched” no painel frontal  



Filtro de ruído de AC 
Spike proteção 
Disjuntor de 15 amps    
 

19.44 Projetor Multimídia Descrição:  
Projetor multimídia de resolução: 1080p 
Brilho: 2000 ANSI lumens 
Core: 1,073,741,824 cores 
Formato da Tela: 16:9/4:3. 
Tecnologia: LCD  
Contraste: 300.000:1 
Compatibilidade: Resolução Nativa: 1920x1080 Pixels.    
Entradas HDMI, HDCP, HDAVI versão 5. 
Marca: 
Panasonic ou similar 

19.45 Tela para projeção 
elétrica  
 

Descrição:  
Case em alumínio. 
Pintura eletrostática. 
Película branco fosco, ganho 1.0. 
Motor corrente alternada 127/220v. 32 RPM com 
proteção IP45.  
Sensor de corrente, sensor IR e contato seco. 
Área visual 186,7 x 332,1mm 
Moldura de acabamento. 
Marca: 
Gaya ou similar 

19.46 Iluminação Cênica Descrição:  
Mesa de iluminação digital DMX 2000 
Console universal com sinal DMX 512 
Controla até 40 aparelhos com 36 canais cada 
Controle de até 192 canais dimmers 
40 programas  
Saida RS232 
Modelo HOLLE ou similar 

19.47 Câmeras 
Infravermelho  
 

Descrição:  
Câmera Digital Infrared Colorida, Day Night, 
Sensor HDI 1/2,9" 1.0megapixel CMOS. Modelo 
INTELBRAS VHD 3030 VF  
Resolução real full HD (1080p)  
Lentes varifocal de 2,7 a 12 mm,  
Alcance do infravermelho: até 30 metros, 
Iluminação Mínima: Colorido: 0,02 lux / 0 lux LED 
infrared ligado,  
Caixa de proteção com suporte  
Câmera externa T2  
Marca: 
Intelbras ou similar 

19.48 Câmera Digital Descrição:  
Câmera Digital Infrared Colorida, Day Night,  
Sensor HDI 1/3"  resolução real full HD (1080p). Modelo 
INTELBRAS VHD 5030 B 
Lentes:3,6 mm, Quantidade de LEDs Infrared: 24 
potentes IR LEDs inteligentes,  
Alcance do infravermelho: até 30 metros,  



Iluminação Mínima: Colorido: 0,02 lux / 0 lux LED 
infrared ligado,  
Caixa de proteção com suporte,  
Câmera Interna T1   
Marca: 
Intelbras ou similar 

19.49 Stand alone - DVR  
 

Descrição:  
DVR STAND ALONE. Modelo INTELBRAS HDCVI 3016 
Compatível com câmeras HDCVI,  
Entrada para 16 câmeras, 1 Entrada de Áudio,  
1 Saída, I/O 4 por 4, VGA, e HDMI/ 1 Saída de Spot,  
Gravação em resolução full HD,TCP/IP, DHCP,NTP, 
HTTP,  
Software em Português, OS Linux, ,  
Pré Alarme de 3 horas, DUAL Streaming, Limitador de 
Banda, PIP 
Zoom, Digital na TelaPIP e Zoom Digital, na Tela, com 
HD de 2TB  
Marca: 
Intelbras ou similar  

19.50 Rack Descrição:  
Mini Rack de Parede Padrão 19" altura 12U, 
profundidade 450mm, estrutura soldada em aço SAE 
1020 0,75/0,9mm de esp., porta frontal embutida, 
armação em aço 0,75mm de esp., com visor em acrílico 
fumê 2,0mm de esp., com fecho e chave.  
Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de 
ventilação e fecho rápido, Kit de 1º plano móvel 1,2mm 
de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola,  porta em 
Vidro Temperado (Opcional). 

20. CLIMATIZAÇÃO 

20.1 Tubulação de cobre Descrição: 

Tubo de cobre rígido ou flexível nas bitolas descritas no 
projeto, com espessura mínima de parede de 1/32" 

20.2 Isolamento térmico Descrição: 

Isolamento térmico tubular de polietileno de baixa 
densidade expandido (PEBD), revestido com filme de 
polietileno aditivado, espessura mínima de 10 mm, para 
tubo de cobre conforme descrição no projeto. 

Referência: 

Modelo PLUS UV, marca POLIPEX, equivalente ou 
superior 

20.3 Adesivo para PEBD Descrição: 

Adesivo de contato para PEBD 

Referência: 

Marca POLIPEX, equivalente ou superior 

20.4 Fita adesiva de alta 
resistência 

Descrição: 

Fita adesiva de alta resistência rolo de 50 m 

Referência: 

Silver Tape, equivalente ou superior 

20.5 Conduíte Descrição: 



Conduíte flexível metálico revestido de borracha com 
acessórios 

Referência: 

Seal tube, equivalente ou superior 

20.6 Cabo PP Descrição: 
Fio de cobre eletrolítico de têmpera mole, revestido com 
composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF e 
recoberto com composto polivinílico (PVC) tipo ST1, com 
seção nominal 3 x 2,5 mm2, classe 4 e classe térmica de 
70º  
Referência: 

Pirelli, equivalente ou superior 

20.7 Caixa de PVC para 
instalação da 
evaporadora de ar 
Split 

Descrição: 
Caixa de PVC para instalação de evaporadora de ar split 
embutida em parede de gesso ou alvenaria.  
Referência: 

Polar 

21. SERVIÇOS DIVERSOS 

21.1 Corrimão duplo Descrição:  
Corrimão duplo em alumínio tubular com pintura 
eletrostática branca, duas alturas, de 70 e 92 cm. A 
instalação deve seguir rigorosamente as condições 
previstas no projeto, consideradas para a avaliação do 
protótipo e atender os requisitos da NBR 14718.  
Cor: 

Branco. 

21.3 Guarda-corpo Descrição:  
Guarda-corpo em alumínio tubular com pintura 
eletrostática branca, altura mínima entre o piso acabado 
e a parte superior do peitoril de 1,10 m. A instalação do 
guarda-corpo deve seguir rigorosamente as condições 
previstas no projeto, consideradas para a avaliação do 
protótipo e atender os requisitos da NBR 14718.  
Cor: 
Branco. 

21.4 Bastidor Vertical 

Auditório 

Descrição: 
Bastidor vertical em tecido tipo Veludo na cor vinho, com 
gramatura mínima de 360gr/m², com tratamento anti-
chama classe M1. Tecido franzido na proporção de 2/1, 
com acabamento superior entretelado, ilhoses de 1" a 
cada 20cm, além 
de bainha inferior de 15cm.  O Bastidor será instalado 
em trilho fixado no forro. Largura = 1,20m . Altura aprox. 
=  5,30m. 

21.5 Cortina de Boca 

Auditório 

Descrição: 
Cortina de boca em tecido tipo Veludo na cor vinho, com 
gramatura mínima de 360gr/m², com tratamento anti-
chama classe M1. Tecido franzido na proporção de 2/1, 
com acabamento superior entretelado, ilhoses de 1" a 
cada 20cm, alémde bainha inferior de 15cm. Ancoragem 
da cortina através de rodízios fixados em grelha 
ancorada no forro. Comprimento total = 13,10m. 
Seccionada em duas partes de 7,05m, com transpasse 



central de 1,00m. Altura aprox. = 5,30m.  Acionamento 
de abertura automatizado, com comando instalado na 
cabine de controle e no quadro de comando do palco. 

21.6 Bastidor Horizontal 

Auditório 

Descrição: 
Bastidor horizontal em tecido tipo Veludo na cor vinho, 
franzido, com gramatura mínima de 360gr/m², com 
tratamento anti-chama classe M1. Tecido franzido na 
proporção de 2/1, com acabamento superior entretelado, 
ilhoses de 1" a cada 20cm, além de bainha inferior de 
15cm. Ancoragem da cortina através de rodízios fixados 
em grelha ancorada no forro. Comprimento total = 
13,10m. Altura aprox. 1,20 m. 

21.7 Cortina 

Auditório 

Descrição: 
Cortina tecido tipo Veludo na cor vinho, com gramatura 
mínima de 360gr/m², com tratamento anti-chama classe 
M1. Tecido franzido na proporção de 2/1, com 
acabamento superior entretelado, ilhoses de 1" a cada 
20cm, além 
de bainha inferior de 15cm. Ancoragem da cortina 
através de rodízios fixados em grelha ancorada no forro. 
Comprimento total = 9,50m.  Altura aprox. = 2,90m. 
 

21.8 Pendurais 

Auditório 

Descrição: 
Pendurais de elastômero simples Vibtech VE 1143-02T  
elemento amortecedor  à  base  de  elastômero. 

21.10 Elevador Descrição: 

Cabina em chapa de aço inoxidável escovado. Painéis 
com acabamento em aço inoxidável. Linha 
Frequencedyne. Capacidade 600kg ou 8 pessoas. Porta 
com abertura lateral direita. Elevador Synergy (Sem 
casa de máquinas). 

Porta de pavimento inox, com acabamento em aço 
inoxidável escovado para os pavimentos. 

Cor: 

Cinza Marco Largo 

Marca:  

Thyssenkrupp ou similar 

21.11 Plataforma 
elevatória 

Descrição: 

Cabina em chapa de aço inoxidável escovado. Projetada 
conforme atualização da norma de Acessibilidade para 
Plataformas ABNT ISO 9386-1 

Cor: 

Cinza  

Marca:  

Montele Elevadores ou similar. 

22. ACESSIBILIDADE 

22.1 Piso Tátil Descrição:  
Piso Vinílico Tátil de alerta 3mm 25x25cm  

Deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento no início e no término das escadas fixas, 
rampas e rebaixamentos das calçadas, conforme 



 

indicado no Projeto Arquitetônico e deverá atender a 
NBR 9050/2004. 

Cor: 
Vermelho.  

22.2 Piso Tátil 

 

Descrição: 
Piso Ladrilho Hidráulico (placa de cimento) Tátil de alerta 
3mm 25x25cm  
Cor: 
Vermelho. 

22.3 Sinalização de 
degrau 

 

Descrição: 
Sinalizador visual de degraus ou escada, utilizado nas 
bordas dos pisos e com cor contrastante com o do 
acabamento, aplicado sobre a projeção dos corrimãos 
laterais. 3x20cm na cor Preto. 
Fixação: 
Autoadesiva 
Referência: 
TB-48 
Fabricante: 
Total Acessibilidade ou similar 

22.4 Placa “inicio” para 
corrimão 

 

Descrição:  
Placa em Braille Para Corrimão em Alumínio “INICIO” 
10x3cm na cor Prata 
Fixação: 
A instalação da Placa em Braille para Corrimão em 
alumínio é feita com fita dupla face 3M ou similar.  
Referência: 
TB-31/32 
Fabricante: 
Total Acessibilidade ou similar 

22.5 Placa “Final” para 
corrimão 

 

Descrição:  
Placa em Braille Para Corrimão em Alumínio “FINAL” 
10x3cm na cor Prata 
Fixação: 
A instalação da Placa em Braille para Corrimão em 
alumínio é feita com fita dupla face 3M ou similar.  
Referência: 
TB-31/32 
Fabricante: 

Total Acessibilidade ou similar 

22.6 Anel de textura 
para corrimão 

 

Descrição: 

Anel De Textura Em Borracha Flexível Para Corrimão na 
cor Preto ∅ 5.5 cm 
Referência/cor:  
TB-40 
Fabricante: 
Total Acessibilidade ou similar 

 



23. PAISAGISMO 

23.1 Grama Esmeralda 

 

Grama-esmeralda: 

Zoysia japônica 

Descrição: 

A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e 
pontiagudas, de coloração verde intensa. É rizomatosa, 
isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para 
cima. Embora resistente ao pisoteio não deve ser 
utilizada em tráfego intenso. Deve ser aparada sempre 
que alcançar 2 cm. 

Plantio em rolo. 

24. COMUNICAÇÃO VISUAL 

24.1 Logo Fachada 

 

Descrição: 

Logo em chapa galvanizada pintada com tinta 
automotiva, na cor padrão IFMT. 

Dimensões: 1.60x1.55x0.10m (LxAxP). 
 

 

24.2 Letras Caixa 
(Fachada) 

 

Descrição: 
Letras caixa “INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA”:  
Letras caixa em chapa galvanizada pintada com tinta 

automotiva na cor preto nas dimensões 0.30 x0.05m 

(LxA). 

Letras caixa “MATO GROSSO Campus Cuiabá”:  

Letras caixa em chapa galvanizada com tinta 

automotiva na cor alumínio nas dimensões 0,30x0.05m 

(LxA). 

24.3 Placa Identificação 
Ambientes 

Descrição: 

Placa retangular em aço escovado 27x9 cm com 
sobreposição em MDF 9 mm com pintura automotiva 
preto 30x7 cm. Logo em acrílico 3 mm com sobreposição 
de adesivo impresso 6x5 cm. Letras em vinil amarelo 
recortado na fonte Arial, fixado a 1,65 m de altura. 

Dimensões: 30x9 cm (LxA). 

24.4 Placa Identificação 
Sanitários 

 

Descrição: 

Placa retangular em aço escovado de 13x16 cm com 
sobreposição de MDF 9 mm com pintura automotiva azul 
11x18 cm, pictograma e letras em vinil branco recortado 
na fonte Arial e logo em adesivo impresso recortado 7x3 
cm, fixado a 1,65 m de altura. 

Dimensões: 13x18 cm (LxA). 

 
 
 
Edivanete Márcia Nogueira de Andrade 
Arquiteta e Urbanista 
CAU - A41277-5 



 
 

IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MATO GROSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMA DO ANFITEATRO 
CAMPUS CUAIBÁ CEL OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIABÁ - MT 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 



INTRODUÇÃO 
 
A.1) CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Trata do memorial descritivo da reforma do Anfiteatro do Campus Cuiabá – Cel. Oc-

tayde Jorge da Silva.  
As especificações destinam-se a orientar a execução dos serviços, bem como, com-

plementar a Planilha de Quantitativos do Projeto, cabendo à empreiteira seguir as normas da 
ABNT. Os serviços a serem descritos no decorrer deste Memorial fazem referência aos pro-
cedimentos do projeto. 

 
A.2) DEFINIÇÕES 
As definições adotadas neste Memorial Descritivo constam do corpo principal do Ins-

trumento Contratual e/ou da Especificação Técnica. A menos que seja definido de outra ma-
neira sempre valerá como documento superior e principal a ser observado o CONTRATO. 
Todas as especificações que estão contidas nos projetos e memoriais descritivos serão exi-
gidas mesmo que não constem na planilha estimativa de preços. 

 
A.3) DESCRIÇÃO GERAL 
A obra em questão trata-se da reforma do prédio denominado Anfiteatro, inserido 

dentro do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. Em relação às questões es-
truturais, há a execução de nova estrutura para cobertura da área principal do prédio (palco e 
plateia) cuja execução é com fundações de concreto e estrutura metálica. Além de execução 
de reforços previstos nos projetos para as estruturas existentes, acrescenta-se ainda a estru-
tura em concreto das caixas dos elevadores e da plataforma elevatória, em conformidade com 
o equipamento a ser adquirido. Falando-se de vedações, paredes de alvenaria serão demoli-
das e outras serão construídas conforme especificações do projetos de arquitetura, assim, 
algumas esquadrias novas serão instaladas. Os revestimentos e louças em boas condições 
serão mantidas conforme descriminado em projeto. Todo interior e exterior receberá acaba-
mentos novos, assim como elementos de comunicação visual.  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
A execução dos serviços descritos em projeto para as obras mencionadas no Título 

obedecerá rigorosamente às normas a seguir e/ou instruções complementares do FABRI-
CANTE dos materiais envolvidos. 

A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade do CONTRA-
TADO, devendo então, ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamento esme-
rado e de inteiro acordo com as indicações e especificações do Projeto. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, impugnar e determinar a demolição e/ou refazi-
mento de quaisquer trabalhos executados em desacordo com as indicações e especificações 
do projeto, bem como pela sua má execução na utilização de mão de obra, ficando o CON-
TRATADO obrigado a iniciar os serviços exigidos dentro de 48 horas após a notificação, fi-
cando por sua inteira responsabilidade os ônus decorrentes do fato e refazimento dos serviços. 

O CONTRATADO manterá na obra, a disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua res-
ponsabilidade, um Livro de Ocorrências (Diário de Obras), onde serão lançados por parte do 
CONTRATADO e da FISCALIZAÇÃO todos os elementos que caracterizam a obra: vistorias, 
notificações, autorizações, modificações autorizadas, falta de material, dias parados etc. Es-
ses lançamentos serão duas vias, um apenas ao livro e outra no relatório periódico a ser 
enviado ao CONTRATANTE.   

Caberá o CONTRATADO mandar confeccionar e fixar na obra duas placas: uma 
placa da instituição, cujo modelo será fornecido pela CONTRATANTE e outra da própria CON-
TRATADA. Os serviços só poderão ter início após a colocação da placa em local indicado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
Deverão ser observadas as normas de segurança em especial as contidas na NR. 

18. Deverá haver particular atenção para o cumprimento das exigências de proteção dos mó-
veis dos equipamentos e de evitar-se que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 
passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho. 



As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras deverão ser armazena-
dos, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu cronograma de obras, 
observadas as especificações de cada caso. 

No canteiro de obras teremos equipamentos de uso individual e de coletivo. Equipa-
mentos de proteção individual – EPI: será de uso obrigatório obedecido o disposto na NR-6, 
são eles: capacete, luvas, botas, cinto de segurança, protetor auricular, máscaras, uniforme, 
avental. 

 
QUADRO EFETIVO DA OBRA 
Para a composição do quadro efetivo da obra, o construtor deverá locar profissionais 

de modo a preencher todas as divisões necessárias à realização da mesma, quais serão: 
gerência; divisão administrativa; segurança do trabalho; divisão de engenharia; divisão de 
produção e serviços gerais. Os profissionais para cada uma das áreas deverão ser, no mínimo, 
os seguintes: 

Divisão de engenharia: 
▪ Engenheiro civil (tempo integral) 
▪ Engenheiro eletricista (tempo parcial) 
▪ Técnico de segurança do trabalho (tempo parcial) 
Divisão de produção: 
▪ Mestre geral (tempo integral) 
▪ Almoxarife(tempo integral) 
▪ Vigia Noturno (tempo integral) 
Caberá ao construtor à seleção dos profissionais com comprovada capacidade téc-

nica que deverão ser apresentados à fiscalização. A substituição de qualquer profissional será 
processada em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação por escrito da 
fiscalização. 

 
REGULAMENTAÇÕES LEGAIS DA CONSTRUÇÃO 
Devem ser consideradas como parte integrante deste Memorial as Leis, Disposições 

e normas em vigor no Território Nacional. Disposições e Regulamentos Estatais Municipais e 
Federais, relacionadas com construção e equipamentos, tais como Segurança e Medicina do 
Trabalho, CLT etc. 

Legalização da obra junto ao CREA, licenças e habite-se, quando envolver área de 
preservação ambiental requer aprovação junto a SEMA e os procedimentos a serem adotados 
deverão ser verificados junto a FISCALIZAÇÃO. 

Regulamentação de Concessionárias de Serviços Públicos: água, esgoto, energia, 
telefone, além de Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente. 

A execução, pela CONTRATADA, de qualquer serviço em desacordo com os itens 
acima, em autorização expressa por escrito da CONTRATANTE, o fará assumir todos os cus-
tos ou penalidades desta inobservância. 

 
REGULAMENTAÇÕES GERAIS 
Deverá ser efetuada a limpeza diária de modo que assegure a construção no sentido 

de organização. A obra deverá ser entregue totalmente limpa e livre de resíduos de obras, 
lixo, material de construção, barracões, etc. 

Serão efetuados, por conta da Empreiteira, todos os retoques que se fizerem neces-
sários ao acabamento final da obra. Quaisquer danos causados a terceiros, oriundos da exe-
cução da obra, serão inteiramente responsabilidade da Empreiteira. 

A firma contratada só poderá entregar a obra, depois que a comissão de Recebi-
mento designada pela CONTRATANTE, fizer a visita, para constatar seu bom estado de cons-
trução e funcionamento e assinar o Termo de Recebimento. Também deverá ser entregue o 
livro de ocorrências à Comissão de Recebimento (Diário de Obras). 

Todos os materiais ora especificados serão previamente vistoriados antes de sua 
aplicação, pela fiscalização e posteriormente liberados. Os barracões do canteiro de obras 
como depósitos, refeitórios, alojamentos, etc. deverão estar sempre pintados e organizados e 
dentro das normas de segurança e dos padrões brasileiros segundo as NBR’S. 

Os funcionários da obra deverão estar sempre usando capacetes e botas conforme 
recomendam as Normas de Segurança do Trabalho, além do uniforme que identifique os fun-
cionários da CONTRATADA, e os demais acessórios de proteção exigíveis a cada função 



desempenhada. 
A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

tais como escritório, sanitário, depósitos, água, energia elétrica, telefone etc. 
Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mão de obra ferramental, 

maquinaria e equipamentos necessários e adequados para que todos os trabalhos sejam de-
senvolvidos com segurança e qualidade. 

A CONTRATADA executará todos os serviços necessários às instalações do canteiro 
de obras, atendendo a todas as necessidades para os diversos serviços, utilizando para tanto, 
áreas do próprio terreno da construção. Deverão ser construídos barracões para canteiro de 
obras com refeitório e vestiário para os operários. Os barracões deverão ter instalações hidro 
sanitárias e elétricas condignas para uma boa habitabilidade. 

Serão de inteira responsabilidade, técnica e financeira, da CONTRATADA todas as 
instalações preliminares da obra e outras necessárias por exigências legais, trabalhistas ou 
pela marcha de serviços, todas as ligações provisórias e definitivas de água, luz, e de força, 
bem como, a obtenção do "habite-se" ao término da obra. 

 
1. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS 
 
SERVIÇOS INICIAIS 
O local da obra será entregue a CONTRATADA no espaço atual como se encontra, 

devendo ser executada uma completa limpeza do terreno. A limpeza contemplará as áreas 
adjacentes às edificações inclusive os acessos, deixando-as totalmente limpa sem entulho ou 
matéria orgânica. 

Deverá ser prevista limpeza e a poda de árvores (se houverem), notadamente àque-
las que passaram de sua forma geométrica natural ou outras que estão prejudicando as edi-
ficações. Não será permitida a retirada de vegetação sem a autorização da fiscalização. 

Corresponde aos serviços de limpeza, roçado, derrubada e destacamento de árvores, 
a queima e remoção de entulhos, de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra. 
A derrubada de árvores somente se fará dentro do perímetro da construção e quando, abso-
lutamente, necessária a remoção de toda matéria orgânica ou inservível. 

A CONTRATADA providenciará a instalação de água e energia elétrica para a luz e 
força necessárias a iluminação e acionamento dos equipamentos da obra. Juntamente com a 
CONTRATANTE a CONTRATADA deverá definir o layout do canteiro, com a localização dos 
escritórios, depósitos centrais de armações e formas, etc.  

 
2. FUNDAÇÕES, FORMA E ESTRUTURA. 
 
FUNDAÇÃO 
As fundações serão executadas de acordo com seus projetos específicos. Para cada 

caso deverá ser seguida às normas, especificações e métodos brasileiros específicos.  
CONCRETO 
A CONTRATADA providenciará equipamentos adequados ao preparo de todos os 

concretos necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidades fixadas em projeto 
e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. Indicações particulares pode-
rão ser feitas pela FISCALIZAÇÃO no que se refere às características de operação de beto-
neiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos. 

A CONTRATADA, as suas expensas, deve contratar laboratório especializado e idô-
neo, para efetuar as dosagens e os ensaios necessários de resistência. Os métodos e resul-
tados do controle deverão ser informados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

A CONTRATADA deverá fornecer certificado com as características do concreto usi-
nado a cada fornecimento e efetuar o envasamento de Corpo de Prova no ato da concretagem 
e na presença da FISCALIZAÇÃO que será entregue a CONTRATANTE visando ensaios fu-
turos de resistência. 

O controle tecnológico da produção dos concretos que se estenderá a todas as fases, 
desde a qualificação dos materiais à mistura dos concretos, seu transporte e lançamento se-
rão realizados pela CONTRATADA de conformidade com as Normas Brasileiras, subme-
tendo-se todos os resultados à FISCALIZAÇÃO e por ela assinados. 

A CONTRATADA facilitará as tarefas da FISCALIZAÇÃO prestando esclarecimentos 
necessários à formação de juízo quanto à qualidade e procedência dos materiais, tempos e 



métodos construtivos, quantidades utilizadas e outros dados correlatos. Da mesma forma aco-
lherá às indicações particulares feitas pela FISCALIZAÇÃO no curso dos trabalhos construti-
vos, sejam as referentes à observância do presente Memorial, sejam os decorrentes de solu-
ções de boa técnica recomendáveis pela utilização ao longo da construção, em condições 
que não explícitas ou previstas no presente Memorial. 

O concreto deverá ser transportado do seu local de mistura até local de lançamento 
com a maior rapidez possível, empregando-se métodos que evitem a segregação dos agre-
gados ou a perda do material, em especial vazamentos das natas de cimento ou argamassa. 
Os meios de transporte serão proporcionados pela CONTRATADA em condições adequadas 
ao ritmo de lançamento em consonância com as exigências do cronograma, orientado por 
programação cuidadosa que evite congestionamentos, perda de partidos e outros incidentes 
prejudiciais à qualidade dos concretos e o andamento normal das obras. 

Dependendo do método adotado pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá exi-
gir o uso de aditivo retardador de “pega” nos concretos. Para os concretos pré-misturados e 
usinados fora do canteiro, se dará preferência ao seu transporte através de bombeamento. 

O concreto será colocado sem segregação de seus componentes, em todos os ân-
gulos e cantos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e peças embutidas com 
a utilização de meios e equipamentos adequados. As condições de queda livre, movimenta-
ção do concreto após descarregamento e demais operações deverão satisfazer as exigências 
da boa técnica evitando assim, problemas de segregação, “bicheiras”, ninhos, porosidade su-
perficial excessiva, etc. 

A CONTRATADA está obrigada a informar a CONTRATANTE quando fará o lança-
mento do concreto com pelo menos 48 horas de antecedência, para que a FISCALIZAÇÃO 
libere, formalmente, no Diário de Obra, a concretagem, informando obrigatoriamente o nú-
mero de elemento que será concretado. 

Caso tal procedimento não seja cumprido fica a CONTRATADA sujeita ao refazi-
mento da concretagem, conforme critério da CONTRATANTE. O concreto deverá ser aden-
sado por meio de equipamento mecânico simultaneamente com o lançamento e antes do 
início da “pega” do concreto devendo a CONTRATADA providenciar todo o equipamento ne-
cessário, em quantidades adequadas ao desembaraço da construção, sem paralisações e 
sem prejuízos para a qualidade do produto.  

FORMAS E ACABAMENTO DO CONCRETO 
As formas deverão ser usadas onde quer que sejam necessárias para confinar o 

concreto e moldá-lo nas linhas, dimensões e juntas exigidas no projeto. As formas deverão 
ter resistência suficiente para suportar as pressões resultantes dos lançamentos e vibrações 
e deverão ser mantidas rigidamente em posição. As formas deverão ser suficientemente es-
tanques para impedir a perda da argamassa. Qualquer vedação que seja necessária deverá 
ser feita com material aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

As formas para estruturas com superfície em concreto aparente deverão ser constru-
ídas em material compatível ao acabamento superficial desejado. As formas remontadas de-
verão sobrepor o concreto endurecido do lance anteriormente colocado em não menos de 10 
cm e deverão ser fixadas com firmeza contra o concreto endurecido de maneira que, quando 
o lançamento do concreto for reiniciado, as formas não se alargarão e não permitirão desvios 
ou perdas de argamassa nas juntas de construção. 

 Deverão ser feitas aberturas (janelas) temporárias nas formas, onde necessário, 
para facilitar a inspeção e limpeza além do lançamento e adensamento do concreto. Propõe-
se para lançamento dos concretos, sua queda livre não deva ultrapassar 1,5m para se evitar 
formação de “ninhos” de concretada e desagregação na massa. 

A FISCALIZAÇÃO não liberará as concretagens sem que antes tenham sido cumpri-
dos os requisitos mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens, verificação dos espaça-
dores e outras peças embutidas, aplicação de óleos ou outros componentes autoadesivos na 
superfície das formas em contato com o concreto e devido travamento para evitar desloca-
mento das formas e perda do recobrimento mínimo de 5 cm da armadura. 

LIMPEZA E UNTAMENTO DAS FORMAS 
Por ocasião do lançamento do concreto nas formas, a superfície das mesmas deverá 

estar isenta de incrustações de argamassa ou outro qualquer material estranho. Antes do 
lançamento do concreto as superfícies das formas deverão ser saturadas com água. O des-
moldante para formas de madeira, nas peças de concreto aparente deverá ser do tipo ade-
quado, refinado e puro, de composição conveniente para a finalidade. Após o untamento, o 



desmoldante em excesso na forma será removido. 
As ferragens ou outras superfícies que requeiram aderência ao concreto deverá ser 

mantida isentas do desmoldante. Nas formas destinas aos concretos aparentes não será per-
mitido o uso de óleo queimado como desmoldante, para não comprometer a aparência e bom 
aspecto dos mesmos. 

As ferragens serão mantidas afastadas das formas por meio de pastilhas de concreto 
ou afastadores de plástico, não se admitindo tacos de madeira como espaçadores ou afasta-
dores. 

As partes da estrutura não visíveis (revestidas ou escondidas) poderão ser executa-
das com madeira serrada, em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de placas 
de compensado plastificado. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será per-
mitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique ausência de deformações. 
Não se permitirão pregos encravados no concreto após a desforma. 

No caso de construção com tijolos de barro (maciços ou furados) poder-se-á utilizar 
a elevação das alvenarias como forma na execução de pilares, e o respaldo das alvenarias 
como fundo das vigas, desde que sejam mantidas as dimensões das peças estruturais e as 
demais faces sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, 
prumo e travamento. 

CURA E PROTEÇÃO 
A cura e a proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada concreta-

gem são de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciará todos os meios necessá-
rios para o perfeito endurecimento dos concretos, que devem ser umedecidos para sua melhor 
cura durante no mínimo 7 (sete) dias consecutivos, sem interrupção. Não serão permitidos 
produtos de cura. Deverão ser observados os prazos de cura da norma ABNT para estruturas 
como pilar, vigas e lajes para a realização da desforma. 

ARMADURAS 
As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipos, bitolas especificadas em 

projeto, deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações da ABNT. A CONTRA-
TADA deverá fornecer cortar, dobrar e colocar todas as armaduras de aço de acordo com: 
projeto específico, normas referentes e determinações da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fornecer certificado de procedência do aço utilizado na ar-
mação, bem como permitir a CONTRATATE que retire corpos de prova para efetuar ensaios 
quando e se necessário, registrando no Diário de Obra tal procedimento. 

A CONTRATADA é responsável por qualquer inconsistência ou incoerência entre os 
dados fornecidos através dos certificados de qualidade e os ensaios efetuados pela CON-
TRATANTE que introduzam qualquer tipo ônus adicional ao CONTRATO, o qual será assu-
mido integralmente pela CONTRATADA. 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância pre-
judicial à aderência, retirando-se às camadas eventualmente destacadas por oxidação. A lim-
peza das barras se fará, preferencialmente, fora das formas. Quando, porém, tal acontecer, 
tomar-se-á cuidados para garantir que os materiais provenientes desta limpeza não perma-
neçam retidos nas caixas das formas. O dobramento das barras, inclusive ganchos, deverá 
ser feito com os raios de curvatura previstos em projeto.  

As barras de aço tipo B, sempre serão dobradas a frio. As barras não poderão ser 
dobradas junto às emendas com solda. Antes e durante o lançamento do concreto, às plata-
formas de serviço deverá estar disposto de modo a não acarretarem deslocamento das arma-
duras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com 
nata de cimento ou óleo solúvel e, ao ser retomado a concretagem, serão limpas para garantir 
a boa aderência. 

TOLERÂNCIAS NAS ESTRUTURAS 
Na construção da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis, prumos 

e dimensões fixadas nos desenhos, que excedam os limites indicados a seguir: 

• Dimensões de pilares, vigas e lajes: 5 mm por falta e 5 mm por excesso 

• Dimensões fundações (planta): 10 mm por falta e 50 mm por excesso. 
REPAROS 
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição. Nas diversas fa-
ses citadas será ouvida e consultada a FISCALIZAÇÃO e/ou PROJETISTA. Pequenas cavi-
dades (ninhos) falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem nas superfícies 



serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto com acabamento com-
patível com ACABAMENTO APARENTE LISO. As rebarbas, saliências maiores e deficiências 
de concretagem oriundas do procedimento de envasamento, adensamento, deslocamento 
das formas serão eliminadas obrigatoriamente, sob ônus da CONTRATADA. 

ESTRUTURA METÁLICA 
Ver o memorial específico do projeto estrutural 
 
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 
NORMAS GERAIS 
As alvenarias serão executadas fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras 

indicadas no projeto.  Deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e 
espessura de juntas compatíveis com o material utilizado e detalhes de projeto. As alvenarias 
suportadas por vigas contínuas deverão ter seus vãos contíguos levantados simultaneamente. 
As saliências superiores a 3 cm não serão permitidas sua execução exclusivamente com ar-
gamassa. 

No fechamento de vãos das estruturas as alvenarias serão executadas até uma al-
tura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura. No caso de alvenaria altura 
irá até ao fundo da cinta de amarração superior.  Todas as alvenarias de elevação indicadas 
em projeto serão executadas com tijolos cerâmicos furados e compreensão mecânica, de 
primeira qualidade, conforme características fixadas nas especificações brasileiras da ABNT. 

Os encunhamentos e cintas de amarração só serão executadas com tijolos maciço, 
assentes inclinados de forma a obter perfeito travamento. Os elementos de alvenaria que 
absorvem água deverão ser molhados por ocasião de seu assentamento. Todas as aberturas 
de alvenarias que não atinjam a estrutura na sua parte superior deverão ser encimadas com 
viga de concreto com apoio lateral compatível com o vão. As aberturas nas partes inferiores 
de janelas ou guichês receberão contra vergas na mesma forma. As alvenarias não encunha-
das contra a estrutura receberão cintas de concreto armado (alvenarias de meia altura). As 
alvenarias baixas como platibandas, muretas, para peitos, guarda-corpo etc. além da cinta de 
amarração, terão pilares distantes de 2,5 (dois e meio) metros, no máximo, também em con-
creto armado ou conforme detalhe de projeto. 

No momento da elevação das alvenarias deverão ser previstos os elementos para 
fixação para os batentes das esquadrias, rodapés, aparelhos, peças sanitárias etc. Conforme 
projeto e detalhes, bem como os elementos das instalações (tubulações, caixa etc.). Quando, 
em madeira, serão de lei e imunizados previamente com produtos à base de alcatrão (carbo-
linim, neutrol 45 etc.) e fixados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

As alvenarias deverão receber chapisco e reboco bem sarrafeados de forma que não 
haja falhas e imperfeições que poderão ser vistas quando emassadas e pintadas, os locais 
que receberão revestimento cerâmico deverão receber chapisco e emboço, todos os revesti-
mentos e massa de cobertura deverão seguir normas da ABNT. 

EM TIJOLOS CERAMICO DE ELEVAÇÃO 
As espessuras da argamassa de assentamento não poderão ultrapassar 20 mm, e 

serão rebaixadas a colher. Não se admitirão sobras de argamassa para fora das faces pru-
madas das alvenarias. No caso de existir uma face revestida, as diferenças de medidas nos 
tijolos serão tiradas para esta face, deixando paramento aparente completamente sem dife-
renças e uniforme. O arremate das alvenarias aparentes com as estruturas não se fará através 
de peças cunhadas. Tomar-se-ão cuidados para que as fiadas se ajustem ao vão determinado, 
levando-se em consideração a retração natural das argamassas de assentamento. 

 
4. COBERTURA 

 
Deverá ser feita a executada estrutura da cobertura seguindo o projeto estrutural 

metálico e de reforços. Para as coberturas sobre laje exixtente, será executada estrutura pon-
taletada em madeira. 

TELHA METÁLICA 
A cobertura deverá ser feita com telha metálica trapezoidal termo acústica ou não, 

de acordo com a indicação de projeto. As coberturas neste material atenderão rigorosamente 
aos detalhes do projeto no que se refere à estrutura de sustentação, dimensões de chapa e 



estrutura de sustentação, acessórios, e inclinações de acordo com as especificações e reco-
mendações do FABRICANTE. No caso de choque ou dúvida entre as informações do fabri-
cante e do projeto, prevalecerão às recomendações mais rígidas, ouvindo-se impreterivel-
mente a CONTRATANTE. Especial cuidado deverá ser tomado, por ocasião da montagem, 
de modo a ser evitada a infiltração lateral, por ação dos ventos dominantes. 

Todas as peças que exijam furação das telhas deverão receber proteção adequada 
contra infiltrações, usando-se os recursos dados pelo FABRICANTE para tal (arruelas de 
chumbo, massa de vedação etc.). As peças metálicas de fixação das telhas deverão ser não 
ferrosas. Não serão admitidas furações executadas a prego ou punção. 

ESTRUTURA DA COBERTURA 
Descrição: Trata-se de estrutura metálica que se utiliza de perfis metálicos em can-

toneiras de abas iguais, com dimensões conforme detalhamento. O aço especificado para a 
estrutura composta por treliças de mesmo padrão, e outros modelos de treliças que se repe-
tem, cada tipologia. As dimensões são definidas em projeto, como se trata de reforma todas 
as medidas devem ser confirmadas na edificação, caso a caso.  

Ligações entre as peças devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo, 
a solda deve ser homogênea e sem irregularidades. Não deve ser aceita soldas com pontos 
não preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos 
os lados. 

Acabamento: todas as peças metálicas devem sofrer acabamento de zarcão ou 
fundo similar em até duas demãos. Peças oxidadas não devem ser aceitas na obra. Após a 
instalação se recomenda pelo menos três demãos de pintura seja ela epóxi ou esmalte, na 
cor definida pelo projeto arquitetônico. 

MATERIAIS DA COBERTURA E ESTRUTURA 
Chapas e perfis dobrados: Aço estrutural ( ASTM A-572 ou similar ), com resistência 

ao escoamento mínimo (fy) de 345 MPa e resistência à ruptura mínima (fu) de 450 MPa; 
Chumbadores pré-fixados no concreto: barras redondas SAE 1020 com resistência 

ao escoamento mínimo (fy) de 210 Mpa; 
Parafusos ASTM A325 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPa e 

resistência à ruptura mínima (fu) de 825 Mpa.; 
Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados por imersão à 

quente, de acordo com as normas ASTM A-153, classe C e ABNT NBR-6323, testadas con-
forme as normas ABNT NBR-7397, 7399 e 7400, complementadas pelas ASTM A-123 e A-
143.; 

Soldas de acordo com a norma AWS D1.1, eletrodos E70XX.; 9.6 
Serão utilizadas telhas de aço galvanizado galvalume com espessura 0,5mm para a 

telha inferior, e para a telha superior espessura 0,43mm, trapézio de 40mm de altura, e, 
quando houver, isolamento térmico e acústico com 30mm de espessura e densidade de 25 
Kg/m3. 

As telhas termo acústicas são compostas por telhas metálicas preenchidas com ma-
terial isolante, o poliestireno (EPS). Estes recheios conferem à cobertura, características iso-
lantes, térmica e acústica, que resultam em um ambiente refrigerado e silencioso. 

 

 
CALHAS/RUFOS/PINGADEIRAS 
As calhas, rufos e pingadeiras serão em chapas galvanizadas USG #24, natural sem 

pintura, com dimensões conforme projeto. Deverão possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos 



condutores de água pluvial. Deverão atender a NBR 10844. 
 
 
5. LAJES 
 
As lajes existentes com problemas de infiltração e que ficarão aparentes deverão 

receber impermeabilização conforme item específico. 
 
6. IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 
 
GENERALIDADES 
Os serviços de impermeabilização e tratamentos serão de primorosa execução, com 

materiais e pessoal, que ofereçam garantia dos trabalhos a realizar, e sigam rigorosamente 
as normas e cuidados a seguir. No caso de dúvidas ou desencontros entre o presente Memo-
rial e as determinações e/ou recomendações do FABRICANTE serão seguidas as mais rigo-
rosas. 

Para fins do presente Memorial ficará estabelecido que, sob a designação de “servi-
ços de impermeabilização”, tem-se o objetivo de designar obra estanque, assegurando medi-
ante o emprego de materiais impermeáveis, e outras disposições, a perfeita proteção de cons-
trução contra a penetração da água. Assim a impermeabilização dos materiais será apenas 
uma das condições necessárias, mas não suficientes, a serem satisfeitas. 

A construção será estanque quando constituído por materiais impermeáveis, mas 
que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais 
da obra, normais e previsíveis e não resultantes de ações fortuitas ou grandes deformações. 
Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a passa-
gem, no recinto de trabalho a pessoas estranhas, mesmo que sejam operários não direta-
mente envolvidos nos serviços de impermeabilização. 

As impermeabilizações do tipo “coladas” ou análogas só poderão ser aplicadas a 
superfícies resistentes, unidas e apresentando ângulos e cantos arredondados (sem arestas 
vivas). Quando as circunstâncias ou as condições locais se verificarem tais que tornem acon-
selhável o emprego de sistemas diferentes do previsto, deverão ser as mesmas constatadas 
pela FISCALIZAÇÃO e adotado o sistema mais adequado ao caso. 

Neste caso a aprovação da CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO de outro 
método ou sistema similar não desobriga a CONTRATADA de sua plena responsabilidade 
com relação à boa execução dos serviços e a entrega dos mesmos, completos, sem falhas 
ou omissões que venham prejudicar a qualidade exigida dos trabalhos ou desenvolvimento 
dos demais serviços. A mão de obra empregada deverá ser especializada, habilitada, para 
que os acabamentos, tolerâncias e ajustes sejam fielmente respeitados. 

No descumprimento dos itens acima, será exigido o que os serviços sejam refeitos 
pelo CONSTRUTOR. A garantia dos serviços será de, no mínimo, 5 (cinco) anos sobre os 
materiais e serviços, a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, devendo ser refeito 
ou substituído sem ônus para a CONTRATANTE, as partes defeituosas dos serviços. As su-
perfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser executadas com tábuas brutas, 
a fim de que estas superfícies fiquem ásperas e porosas. 

PREPARO DAS SUPERFÍCIES 
Limpar, cuidadosamente, a superfície a ser tratada removendo todo e qualquer ele-

mento estranho solto, graxa e restos de argamassa etc. No caso dos concretos, cortar e re-
mover, ferragens sem função estrutural, e preencher ninhos de concretagem; nas alvenarias 
remover as argamassas excedentes de assentamento. As superfícies apresentar-se-ão devi-
damente regularizados e sem fissuras. 

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE 
O processo e os procedimentos seguirão orientação do FABRICANTE e serão exe-

cutados por profissionais habilitados, para garantia da melhor execução e perfeição dos ser-
viços. Só se iniciarão os processos de impermeabilização após colocação, inserção, remen-
dos e outros reparos ou fixações dos elementos situados nas partes a serem impermeabiliza-
das. 

TRATAMENTO DAS SAPATAS, BROCAS, BALDRAMES E CINTAS DE CON-
CRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO E/OU ATERROS 

 Levarão tratamento, para evitar umidade nas alvenarias e revestimentos, de pintura 



de HIDROASLFALTO, nas partes em contato com o solo ou aterros e parte superior de apoio 
das alvenarias. As três primeiras fiadas das alvenarias de elevação ou aparentes levarão em 
sua argamassa de assentamento impermeabilizante tipo Vedacit. Fazer a regularização antes 
do início da impermeabilização com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com caimento 
para os tubos de escoamento de águas. O tratamento das sapadas corridas, baldrames e 
cintas de concreto só serão pertinentes e executáveis ao espaço destinado à incorporação do 
elevador. 

 
7. REVESTIMENTOS 
 
Os revestimentos serão iniciados após completa “pega” das argamassas de alvena-

rias, chapiscos, colocação dos batentes, marcos, embutidas as tubulações, caixas, concluída 
a cobertura e as alvenarias firmes e retilíneas. Deverão apresentar parâmetros perfeitos, de-
sempenhados, prumados, alinhados e nivelados com arestas vivas, todos os testes de água 
e esgoto deverão ser feitos antes do início dos revestimentos de acabamento. A recomposição 
de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar dife-
renças ou descontinuidades. 

As superfícies a serem revestidas serão limpas a vassoura e abundantemente mo-
lhadas antes dos revestimentos a serem aplicados. Qualquer parâmetro a ser revestido levará 
um chapisco de aderência, lançado fortemente contra a superfície previamente umedecida e 
limpa, formado por argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3. Todas as tubulações e 
caixas das diversas instalações serão executadas antes de pronto o emboco, ou as faixas 
mestras do mesmo, evitando-se dessa forma retoques no reboco (revestimento fino). As es-
pessuras dos revestimentos não deverão ultrapassar 20 mm (vinte milímetros). 

ARGAMASSA 
Os emboços serão iniciados após completa “pega” entre as alvenarias e chapiscos. 

A argamassa deverá ser usada dentro de duas horas a partir do primeiro contato do cimento 
com a água. As quantidades de argamassa serão dosadas para a utilização dentro de etapas 
definidas, de maneira a ser evitado seu endurecimento, o que não será tolerado, sendo ex-
pressamente vedada sua utilização, e seu novo amassamento. Os emboços serão fortemente 
lançados e comprimidos contra os partimentos chapiscados, e apresentarão superfícies ás-
peras e/ou entrecortados com suíços para facilitar a aderência dos revestimentos. O acaba-
mento será o desempenado a régua. 

REVESTIMENTO CERAMICO (pisos e azulejos) 
Os revestimentos em azulejos serão executados com cuidado especial por pessoal 

habilitado em serviços duráveis e esmerados. Serão de primeira qualidade e escolha. Serão 
duros, bem cozidos, sonoros, resistentes impermeáveis e de coloração e dimensões unifor-
mes. As faces visíveis devem ser planas, sem fendas, manchas ou falhas. Serão rejeitadas 
pela FISCALIZAÇÃO as peças e/ou lotes que não satisfizerem as exigências deste Memorial. 
Só serão admitidos sob prévia aprovação da CONTRATANTE através da FISCALIZAÇÃO.  

Nos cantos vivos dos paramentos azulejados inclusive requadração dos caixilhos e 
portas serão aplicadas cantoneiras embutidas de alumínio, faceadas com os azulejos. Não 
será admitido o uso de cantoneiras sem ser as especificadas ou sua similar. Os azulejos a 
serem cortados para passagem de tubulações, torneiras e outros elementos das instalações 
não deverão apresentar rachaduras ou emendas. As bordas do corte serão esmerilhadas de 
forma a se apresentarem lisa e sem irregularidades. Nenhum elemento interno deverá ultra-
passar o plano de assentamento dos azulejos. Antes do assentamento dos azulejos, serão 
providenciados os elementos necessários às fixações dos aparelhos, esquadrias ou outro ele-
mento permanente, sejam por buchas de náilon, tacos de madeira ou outros. Para o assenta-
mento será empregada argamassa pré-fabricada, específica para assentamento de azulejos. 

 
8. PISOS E PAVIMENTAÇÕES 
 
Os pisos sobre aterros internos levarão previamente uma camada (lastro) regulariza-

dora, conforme item TRATAMENTOS deste Memorial. Todos os pisos laváveis terão declivi-
dade de 1% (um por cento), no mínimo em direção ao escoamento (ralo, grelha etc.). A colo-
cação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se 
ressaltos de um em relação ao outro. Será substituído qualquer elemento que soar cavo à 
percussão metálica.  Será proibida a passagem sobre os pisos durante dois dias, no mínimo 



após o assentamento. O piso só será executado depois de concluídos os revestimentos das 
paredes e tetos internos e vedadas as aberturas externas. 

PISO GRANILITE, 1,00m x 1,00m 
Será realizado em módulos de 1,00m x 1,00m, deverá ser feita toda a limpeza de 

impurezas da superfície, tanto de laje ou lastro de concreto. Aplicação de argamassa com 
areia grossa lavada e cimento de laço 1x1, bastante homogenia aplicado com vassourão para 
obter melhor aderência na regularização. Em seguida execução de: argamassa; cimento e 
areia grossa lavada; no traço 1x3 (não faltar e nem exceder a quantidade de água). Colocação 
da junta plástica ou latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto. 

O granilite poderá ser aplicado com granulometria de 12mm n.02, onde para piso de 
12 a 15mm acrescentar 4 KG de agregados p/m² para semear. Na superfície usar rolete ou 
desempenadeira de aço. A cura poderá ser feita com água. Após a cura pode-se entrar com 
polimento. Primeiro esmeril de grão Nº 36 para polimento grosso e em seguida esmeril Nº. 
120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. Após 3 a 4 dias passar 
máquina com esmeril nº. 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acaba-
mento liso. O acabamento final pode ser feito à base de petróleo ou duas demãos de resina 
acrílica, isso já com a superfície seca. 

A espessura final do granilite deverá ser de 8mm. 
CARPETE 
O fornecimento de carpete em placa, na cor vermelha a ser definida com o projetista, 

aprovado conforme norma ASTM 2859 (flamabilidade), referência acima indicada ou similar, 
inclusive materiais acessórios como percintas de emendas e cola especial, necessários à ins-
talação do carpete por meio de colagem em superfície previamente regularizada 

ASSENTAMENTO - Tipo: Colado - Berço: argamassa de regularização com acaba-
mento desempenado. - Adesivo: O recomendado pelo Fabricante. Para melhorar a operação 
de colagem, aplicar-se-á na superfície do berço, pasta regularizadora composta de 1 parte de 
cola para argamassa, a base de PVA e 10 partes de cimento Portland. - Tipo de emenda: 
Transversal do tipo invisível.  

PISO INTERTRAVADO 
Pátio e calçada serão executados em piso intertravado, com bloco retangular natural 

de 20 x 10 cm, e espessura de 6 cm, assentado sobre colchão de areia com 10cm de espes-
sura, de acordo com projeto arquitetônico. O meio-fio confeccionado em concreto pré-fabri-
cado dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), será 
utilizado nas extremidades das calçadas, como também no entorno dos canteiros. 

Será confeccionada meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acaba-
mento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, localizada na 
base da calçada dos pátios dos alojamentos, de acordo com o projeto arquitetônico.  

Rampas de acesso de veículos serão produzidas com piso intertravado, com bloco 
retangular natural de 20 x 10 cm, e espessura de 8 cm. 

 
9. ESQUADRIAS 
 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
Todo material a ser empregado, será de boa qualidade e sem defeitos de fabricação. 

Todos os quadros serão perfeitamente esquadrejados e esmerilados de modo a desaparece-
rem as rebarbas e saliências. A estrutura da esquadria deverá ser rígida. Todos os furos dos 
rebites ou dos parafusos deverão ser escareados e as asperezas esmerilhadas. Os rebaixos 
ou encaixes das ferragens e dobradiças terão a forma das mesmas, não se admitindo folgas 
que exijam emendas e/ou outros artifícios de ajuste. Todas as esquadrias serão entregues 
limpa. As esquadrias do projeto seguirão detalhe específico. As esquadrias de ferro obedece-
rão rigorosamente às indicações do quadro de Esquadrias. Os arremates das guarnições com 
rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONSTRUTORA, 
cuidados especiais. Sempre que necessário tal arremate serão objeto de desenhos de deta-
lhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.  

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requa-
drados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser 
temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar a tabela de esqua-
drias. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 



- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura 
DOBRADIÇAS 

Todas as dobradiças deverão ser de 1ª qualidade e resistentes à oxidação. As ferra-
gens serão colocadas e fixadas de modo a ficarem perfeitamente encaixadas e ajustadas, 
sem necessidade de esforços sobre as peças; localização das ferragens nas esquadrias será 
medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de 
nível perceptíveis. As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas 
a 105 cm do piso acabado.  O assentamento de ferragens será procedido com particular es-
mero pela CONSTRUTORA. Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, 
chapas, etc. terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas, emendas, taliscas e 
quaisquer adaptações. Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, aca-
bamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem devendo aqueles satisfa-
zer à Norma NB-45/53. Todas as portas receberão no mínimo 3 dobradiças. Deverão ser 
apresentadas amostras de todas as ferragens antes da instalação das mesmas. 

FECHOS E TRINCOS 
Para as portas metálicas duas folhas de abrir serão usados trincos chatos de embutir 

tipo alavanca. 
EXECUÇÃO 
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verifi-

cando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade 
dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

- Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preen-
chida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio 
ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 
chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação 
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 
- As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas 
na alvenaria, apresentando comprimento 0,20m mais longo em relação às laterais das janelas 
/ portas 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 
As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de 

fechamento em madeira maciça. Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qua-
lidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 
As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. Toda madeira que for utilizada em 
qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest 
StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documen-
tos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição. Todas as 
portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca. 
Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acaba-
mento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos 
vidros laminados. A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 
Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. As dobra-
diças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas terão arruela 
intermediária de desgaste. As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito 
acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. Deverão ser 
verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradi-
ças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime 
de trabalho a que venham a ser submetidas. Todas as chaves deverão possuir numeração 
correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias. Os vidros utilizados nas esqua-
drias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199 

 
10. FORROS 
 
O forro a ser utilizado deve ser de gesso acartonado em placas instalado em infraes-

trutura de tirantes de sustentação com resistência suficiente e tratamento anticorrosivo do tipo 
galvanizado. Devem ser sustentados pela estrutura da cobertura metálica. O forro será emas-
sado, receberá fundo selador e pintado com tinta látex PVA, de acordo com especificações 

 
11. PINTURAS 



 
Todas as superfícies a pintar estarão secas, cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para cada tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convindo observar 24 horas entre 
duas demãos consecutivas. 

NOTA: As tintas à base de acetato de polivinila (PVA) permite um intervalo menor, 
cerca de 3 (três) horas. Igual cuidado se observará entre a aplicação da massa corrida e a 
primeira demão de tinta (24 horas). 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas superfícies não desti-
nadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados 
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado. 

As cores não estiverem definidas em projeto, o serão pela CONTRATANTE, ouvindo 
o PROJETISTA. Cada vez que uma superfície tiver sido lixada, será cuidadosamente, limpa 
com escova e pano seco, para total remoção da tinta. As superfícies a serem pintadas, após 
a conclusão dos serviços, deverão apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e 
brilho compatível (fosco, semi - fosco e brilhante). Só serão aplicadas tintas de primeira linha 
de fabricação que chegarão à obra em suas embalagens originais. 

As superfícies pintadas não poderão sofrer infiltração de água, não poderá também 
ocorrer o surgimento de trincas ou fissuras. 

 
12. VIDROS 
 
Os serviços de envidraçamento serão executados rigorosamente de acordo com os 

detalhes do projeto e com as disposições do presente Memorial. Os vidros a serem emprega-
dos nas obras não poderão apresentar bolhas lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos. 
Para assentamento das chapas de vidro será empregada silicone, mas se não houver possi-
bilidade e ser inevitável poderá ser fixada com massa de vidraceiro dupla ou gachetas de 
borracha dupla. 

As chapas de vidro sempre ficarão assentes em leito plástico, quer de massa (duas 
demãos) quer de borracha essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação do 
vidro com baguete metálico ou de madeira. Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos 
caixilhos, este serão bem limpos e lixados, os vidros serão assentes entre as duas demãos 
finais da pintura de acabamento. 

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas sali-
entes, cantos quebrados, corte em bisel etc.) e nem apresentar folga excessiva com relação 
ao requadro de encaixe. Se houver necessidade de alteração devido a dimensões as mesmas 
deverão ser consultadas junto a CONTRATANTE e o PROJETISTA. 

 
13. SOLEIRAS E PEITORIS 
 
As soleiras serão colocadas em toda abertura, onde houver desnível ou diferença de 

revestimento do piso entre os ambientes ou nos locais indicados no projeto. Devem ser feitas 
em granilite cinza ou granito cinza andorinha, conforme especificado no projeto. 

Os peitoris deverão ser empregados em todas as janelas que constam no projeto. A 
janela tipo passa prato que possui uma “portinha” deve ter seu peitoril maior que o das outras 
janelas, pois terá uma função diferente no projeto. Devem ser feitos de modo que o caimento 
seja para fora, evitando infiltração de água nas esquadrias de janela. 

 
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
O projeto será fornecido satisfazendo as Normas Brasileiras (ABNT), a concessioná-

ria local e estas especificações, devendo ser seguido rigorosamente, salvo mudanças previa-
mente solicitadas pela fiscalização. Disjuntores conforme descrição de projeto elétrico da 
marca Siemens ou similar. A derivação para os circuitos, serão feitas através de eletrodutos 
de ferro zincado de ¾”. Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua de 
caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser 
enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento. A ligação das luminárias aos interrup-
tores também será feita por eletrodutos, de mesmo padrão. 

Não será permitido o uso de eletrodutos corrugados (mangueiras) em substituição 



aos eletrodutos rígidos. Será fornecida à empreiteira os projetos das instalações hidráulicas 
e sanitárias existentes e a construir para a perfeita interligação do conjunto. 

 
TOMADAS E INTERRUPTORES 
As tomadas serão universais (figura abaixo), do mesmo padrão dos interruptores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os interruptores, a sua base deverá ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua 

face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0.20 m a contar da 
guarnição. 

Todas as tomadas, salvo indicação em contrário, a sua base deverá ficar a 0.30 m 
do piso acabado, tendo a sua face maior na vertical. 

As potências das tomadas são indicadas na própria tomada, e aquelas que não forem 
indicadas, são de 100VA. 

Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2P + T, 10A/250V ou 2P + T, 20A/ 
250V, sobrepor, com altura de instalação conforme projeto. 

Todos os interruptores que comandam os pontos de luz, monopolares, serão de 
10A/250V, especificadas no projeto. As instalações com interruptor paralelo são instaladas de 
acordo com o diagrama de montagem abaixo (desconsiderar a lâmpada da figura e considerar 
apenas as ligações). 

 

Esquema de ligação interruptor paralelo 
 
ELETROCALHAS 
Os circuitos sairão dos QD´s através de eletrocalhas metálicas perfuradas de 

200x100mm. Acessórios: curva horizontal de 200x100mm, tê horizontal para eletrocalha 
perfurada 200x100mm, acoplamento em painel de 200x100mm, terminal de fechamento para 
eletrocalha 200 x 100mm, suspensão vertical para eletrocalha 200 x 100mm. 



 

              
          Eletrocalha perfurada                                                   Tampa normal    
 
 

                              
              Curva horizontal de 200x100mm                              Tê horizontal - 200x100mm 
 
 
              

                                               
  Acoplamento em painel                                          Terminal de fechamento - 200 x 

100mm   
 
A derivação destas eletrocalhas para os circuitos de iluminação e tomadas, serão 

feitas através de eletrodutos rígidos de PVC ou aço galvanizado. Estes serão instalados de 
modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os 
condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o 
isolamento.  

ILUMINAÇÃO 
As luminárias serão do tipo de sobrepor em forros e/ou laje, a sustentação mecânica 

destas luminárias deverá ser feita por tirantes apropriados (tirantes de aço ou metálicas, fitas) 
fixados nas tesouras, laje ou estrutura metálica, de modo a não transmitir ao forro o seu peso 
próprio. Toda suspensão deverá apresentar boa aparência e rigidez mecânica. 

As luminárias deverão ser de LED tipo calha com duas lâmpadas tubulares de 36W 
cada. 

CONDUTORES 
Todos os condutores serão cabos isolados, salvo indicação em contrário devendo ter 

características especiais quanto à propagação e auto extinção do fogo. 
Os condutores para alimentação da iluminação interna/externa e tomadas deverão 

ser do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 V, isolamento simples, marca com seção 
indicada em planta. 

Todas as caixas de passagem têm como objetivo facilitar a enfiação dos cabos, deste 
modo não poderá haver emendas nos cabos. 



Os condutores de alimentação de quadros de distribuição, serão de cabo de Cobre 
unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90º C. As seções de condutores estão indicadas nos Quadros 
de Carga e Diagramas.  

A enfiação dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, fixação e limpeza 
de toda a tubulação, após a primeira demão de tinta nas paredes e antes da última demão. 
Para facilitar a enfiação nas tubulações só será permitido o uso de parafina ou talco. 

Só serão permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem 
soldadas e isoladas com fita isolante antichama. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, 
emendas dentro de eletrodutos.  

Os cabos deverão ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, 
através de conectores terminais de pressão, para todas as seções. O condutor neutro utilizado 
é na cor azul claro, o terra na cor verde, e fases nas cores, vermelho, preto e marrom e retorno 
nas cor branca. 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QD’s) 
Para conter os diversos equipamentos de proteção e comando de toda a instalação, 

deverá ser instalado quadro de distribuição em chapa metálica, autoportante, com livre acesso 
e espelho interno para proteção das partes vivas.  

O quadro também deverá conter porta com trinco, que mantém os equipamentos e 
seus acionamentos embutidos, barramento de terra e neutro separados.  

Também deverá ser instalado, conforme o projeto, o Quadro de Proteção Contra 
Surtos (QPS), centelhador com barramentos e dispositivos DPS, varistores de óxido de zinco, 
limitadores de sobre correntes e sinalização de interrupção de fase individual para evitar 
qualquer tipo de dano, descarregando para a terra os pulsos de alta-tensão causados pelos 
raios. 

DISJUNTORES 
Devem possuir número de polos e capacidade de corrente indicados, com fixação 

por engate rápido e com capacidade compatível com os circuitos, em caixa moldada. Tipo: 
Dispositivo de manobra mecânico e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper 
corrente em condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo es-
pecificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais 
como as de curto-circuito. O disjuntor deverá ser construído com material que suporte eleva-
ção de temperatura decorrente de seu funcionamento em corrente nominal, ou em regime de 
sobrecarga para cujas condições foi projetado. O invólucro do disjuntor deverá ser de material 
isolante, não higroscópio, e possuir resistência compatível com os esforços a que será sub-
metido. O invólucro deverá ser montado de forma que não possa ser removido sem violação 
do lacre de segurança. Deverá ainda ser do tipo eletromagnético, padrão Europeu (norma 
IEC), capacidade de Ruptura 5kA e 10kA para circuitos secundários e 36kA para o circuito 
alimentador/primário. Todos os disjuntores deverão seguir as normas NBR 8176 e NBR 5361. 

ATERRAMENTO 

O aterramento da reforma deverá seguir o padrão já existente. 

O neutro da fonte é ligado diretamente à terra, estando as massas da instalação 
ligadas a esses pontos por meio de condutores metálicos (condutor de proteção), 
configurando um esquema TN. No projeto o condutor neutro (N) e proteção (TE) tem suas 
funções realizados por condutores separados caracterizando um esquema TN-S, conforme 
figura abaixo. 

 

 
Esquema TN-S 

 



 O sistema de aterramento será do tipo TN-S e deverá seguir as recomendações da 
NBR5410. 

 
15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas, foram observadas as seguintes 

normas, códigos e recomendações das entidades relacionadas: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras especificadas a cada 

unidade particular dos sistemas de utilidades.  
SISTEMA PROPOSTOS 
-Sistema de Água Fria 
-Sistema de Esgoto 
 

• ÁGUA FRIA 
O abastecimento do empreendimento será realizado através de interligação com a 

rede pública, que se dará através de um cavalete de entrada d’água no padrão exigido pela 
concessionária local. 

TUBULAÇÕES 
Para as linhas de distribuição em geral, para os diâmetros nominais de 25 a 110 mm 

inclusive, deverão ser utilizados tubos de PVC marrom. 
CONEXÕES 
Deverão ser em PVC marrom, fabricadas conforme ABNT-NBR-13206, soldáveis ou 

roscadas para ligações em metais sanitários ou registros. As conexões deverão atender à 
mesma classe de pressão dos tubos. 

TESTES 
O instalador deverá fornecer todos os meios necessários para os ensaios, testes e 

coletas de informações a respeito de qualquer material empregado nas instalações dos siste-
mas. Essa prova será feita com água sob pressão. A duração da prova será de 6 horas, pelo 
menos. De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela 
fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

Todos os testes hidrostáticos para o sistema de água fria deverão seguir o estabele-
cido na NBR-5626/98, conforme o descrito a seguir: 

As inspeções e ensaios devem ser efetuados para verificar a conformidade da exe-
cução da instalação predial de água fria com o respectivo projeto e, se esta execução foi 
corretamente levada a efeito. As tubulações devem ser submetidas a ensaios para verificação 
da estanqueidade durante o processo de sua montagem, quando elas ainda estão totalmente 
expostas e, portanto, sujeitas à inspeção visual e a eventuais reparos. A viabilização do ensaio 
nas condições citadas só ocorre para os tipos usuais de construção de edifício, se for reali-
zado por partes o que implica, necessariamente, a inclusão desta atividade no planejamento 
geral de construção do edifício. No entanto, as verificações da estanqueidade por partes de-
vem ser complementadas por verificações globais, de maneira que o instalador possa garantir 
ao final que a instalação predial de água fria esteja integralmente estanque. Tanto no ensaio 
de estanqueidade executado por partes como no ensaio global, os pontos de utilização podem 
contar com as respectivas peças de utilização já instaladas ou, caso isto não seja possível, 
podem ser vedados com bujões ou tampões. 

METAIS E ACESSÓRIOS 
Serão verificadas as fixações dos diversos componentes, sua resistência, estabili-

dade e funcionamento, bem como a equivalência dos materiais às especificações. Todos os 
equipamentos deverão ser testados e recolhidos seus manuais. Deverá ser verificada a equi-
valência das peças às especificações. 

 

• ESGOTO 
O sistema de coleta, de acordo com cada área específica de forma que esses eflu-

entes sejam captados por tubulações, encaminhados a fossa séptica. Os esgotos provenien-
tes de processo são assim descritos: 

Os efluentes antes de serem lançados nos coletores, passarão por uma caixa, loca-
lizados na área externa. Deverão ser locadas caixas de inspeção de esgoto sempre que hou-
ver mudança de direção ou de nível do mesmo e no máximo cada 25m. Profundidades supe-
riores a 1,80m deverão ser utilizados poços de visitas inspecionáveis. 



TUBULAÇÕES 
Os tubos internos aos sanitários, quais sejam, de ventilação, coleta e afastamento 

até a prumada deverão ser em PVC linha branca, com ponta e bolsa para junta elástica. Ref.: 
Fortilit, Tigre, 

CONEXÕES 
Para as tubulações de coletas internas aos sanitários e ventilação, deverão ser em 

PVC série branca. Ref.: Fortilit, Tigre 
MONTAGEM DE APARELHOS SANITÁRIOS 
-Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar 

perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de 
contaminação da água potável. 

-Os aparelhos sanitários serão de fornecimento da construtora, porém devem ser 
montados pela instaladora, para tanto os equipamentos afins, respectivos pertences e peças 
complementares serão de fornecimento da instaladora. A montagem deverá atender aos de-
talhes dos projetos de hidráulica e de arquitetura. 

-O perfeito estado dos materiais empregados será devidamente verificado pelo ins-
talador, antes de seu assentamento. 

-Serão executados pelo instalador todos os serviços complementares de instalações 
hidro - sanitárias, tais como: fechamento e recomposição de rasgos para canalizações, con-
cordância das pavimentações com as tampas das caixas de esgoto e pequenos trabalhos de 
arremate. 

-Todos os dispositivos de fixação, sem exceção, deverão ser aqueles preconizados 
pelo fabricante. 

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO 
Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, 

por meio de bujões com roscas de metal ou outro meio de fácil inspeção. 
Os tubos de queda apresentarão inspeção nos seus trechos inferiores. 
As tampas das caixas de inspeção na instalação de esgotos, localizadas no interior 

das edificações, receberão sobre a tampa, material idêntico ao das pavimentações adjacentes, 
sendo as mesmas, identificadas posteriormente. 

TUBULAÇÕES EMBUTIDAS E APARENTES 
Quando as canalizações forem fixadas externamente em paredes ou suspensas em 

lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação (braçadei-
ras, perfilados “U”, bandejas, etc.) serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e 
posição das tubulações, de acordo com as recomendações do fabricante. 

As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bai-
nhas, antes da concretagem. Precauções serão adotadas para que a estrutura não venha a 
sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para 
que fique segura a possibilidade de dilatações. 

TUBULAÇÃO ENTERRADA 
As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fe-

chadas após a verificação pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção 
dos mesmos, níveis de declividade, observando-se o disposto na Norma NBR-8160 sobre o 
assunto. 

DECLIVIDADE 
As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 

ser procedida verificação geral dos níveis até a rede urbana antes da instalação dos coletores. 
PROTEÇÃO 
As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas até a montagem dos apa-

relhos sanitários, com bujões de rosca ou “plug”, convenientemente apertados, não sendo 
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução das 
obras serão tomadas precauções especiais para se evitar a entrada de detritos nos conduto-
res. Será tomado todo cuidado para se evitarem infiltrações em paredes e tetos, bem como 
obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras. 

CAIXAS DE INSPEÇÃO 
As instalações serão dotadas de todos os elementos de inspeção necessários (cai-

xas, etc.) obedecendo rigorosamente ao disposto na Norma NBR 8160. Toda instalação será 
executada de forma que sejam possíveis futuras operações de instalação e desobstrução. Os 



sifões serão inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico por meio de bujões com 
rosca ou outro meio de fácil inspeção. As tampas das caixas de inspeção na instalação de 
esgoto receberão sobre tampa de material idêntico ao das pavimentações adjacentes. 

A caixa de inspeção será de forma retangular podendo ser feita de anéis de concreto 
armado pré-moldado com fundo do mesmo material ou de alvenaria de tijolo maciço ou ainda 
de blocos de concreto com paredes feitas no local, devidamente revestidas. 

O fundo das caixas deve ser construído de modo a assegurar rápido escoamento e 
evitar a formação de depósitos, conforme detalhes de projeto. Quando executadas em alve-
naria de tijolos, este serão assente com argamassa 1:4 e o revestimento interno será feito 
com argamassa 1:3 com acabamento alisado obedecendo as seguintes prescrições: A laje de 
fundo será em concreto armado devendo ser nela moldada a meia secção do coletor que for 
ali passar, obedecendo-se a declividade do sub coletor. Não se permitirá a formação de de-
pósito no fundo da caixa. As tampas deverão ficar no nível do terreno ou pouco acima. Na 
caixa executada em área edificada, a face superior da tampa deverá estar ao nível do piso 
acabado e ter o mesmo revestimento que este. 

TESTE 
O instalador deverá fornecer todos os meios necessários para os ensaios, testes e 

coletas de informações a respeito de qualquer material empregado nas instalações dos siste-
mas. Os testes serão realizados antes da execução dos revestimentos. Antes da entrega da 
obra será convenientemente verificada através de ensaios, pela Fiscalização toda a instala-
ção. Depois de feita a inspeção final e antes da colocação de qualquer aparelho, a tubulação 
deve ser ensaiada com água ou ar, não devendo apresentar nenhum vazamento. Todas as 
provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serão feitos na presença 
do Engenheiro Fiscal da Obra. 

ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 
Após a execução dos serviços de instalação, a aceitação do sistema será feita por 

profissional habilitado, verificando os parâmetros principais de desempenho do sistema, que 
são: 

a) Avaliação dos relatórios de testes aprovados pela fiscalização durante toda 
execução, verificando se todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação, 
foi inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento;  

b) Depois de concluída a execução e, deve ser verificado se o sistema se encontra 
adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior; 

c) Depois de feita a inspeção final e, antes da colocação de qualquer aparelho 
sanitário, a tubulação deve ser ensaiada com água ou ar, não devendo apresentar nenhum 
vazamento. 

d). Após a colocação dos aparelhos sanitários, o sistema deve ser submetido a en-
saio final de fumaça; 

e) Antes da entrega da obra, toada a instalação será convenientemente verificada 
pela fiscalização. 

 
16. LIMPEZA 
 
A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza; deverão apre-

sentar funcionamento em perfeito estado, todas as suas instalações, equipamentos e apare-
lhos. Suas instalações estarão definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Todo 
entulho deverá ser removido da área da obra pela CONTRATADA e destinado a local apro-
priado conforme Legislação vigente. 

Antes da entrega, serão convenientemente lavados os pisos de cerâmica e de alta 
resistência, os azulejos, as louças sanitárias, vidros, ferragens e metais, deverão ter sofrido 
remoção de todo e qualquer resíduo e vestígios de tintas, manchas, argamassa etc. A limpeza 
da cerâmica será feita da seguinte forma: Limpeza da superfície com espátula, palha de aço 
e água; Aplicação à brocha de solução de ácido muriático diluído (6 partes de água e 1 parte 
de ácido). Lavagem com água em abundância. Os azulejos serão, inicialmente, limpos com 
pano seco, salpicados de argamassa e tintas, serão removidos com esponja de aço fina (Bom 
Brill); lavagem final com água em abundância. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja, 
removedor e água. Os pisos cimentados serão levados em solução de ácido muriático diluído 
(1:6); salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se 
finalmente, a lavagem com água. Aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço (Bom 



Brill), sabão e água. Os metais serão limpos com removedor. 
As ferragens de esquadrias com acabamento cromados serão limpas com removedor 

adequado, polindo-se finalmente com flanela seca. 
 
17. AS BUILT 
 
Ao final das instalações todas as plantas dos projetos devem ser atualizadas e for-

necidos os projetos “As Built” em arquivo eletrônico compatível com o software do projeto. A 
CONSTRUTORA deverá apresentar o “As Built”, incluindo todas as modificações porventura 
ocorridas durante a construção. A apresentação desse documento será a condição para o 
recebimento provisório. 

Qualquer esclarecimento que se fizer necessário além deste memorial, os responsá-
veis pelo projeto estão à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que se fizer ne-
cessário para o bom desenvolvimento da obra. 

 
De forma a complementar esse memorial, há ainda memoriais complementares es-

pecíficos de outros projetos. Em caso de dúvidas consultar sempre a FISCALIZAÇÃO. 
 
 
 
 
Cuiabá, 13 de agosto de 2018. 
 
 
 
Edivanete Márcia Nogueira de Andrade 
Arquiteta e Urbanista 
CAU - A41277-5 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial refere-se aos projetos de instalações 

hidrossanitárias do Anfiteatro do Instituto Federal De Educação De Mato 

Grosso – Campus Cuiabá.  

OBJETIVO: 

Este documento tem por objetivo complementar as informações 

constantes dos desenhos de projeto, apresentando maiores informações 

quanto às instalações propostas. 

 

 

2. CRITÉRIOS 

Os projetos foram elaborados observando-se as seguintes Normas 

Técnicas:   

- NBR 5626/98, da ABNT – Instalação predial de água fria; 

- NBR 8160/99, da ABNT – Sistemas prediais de esgoto sanitário - 

Projeto e execução; 

- NBR 10844/1989 – Instalações prediais de águas pluviais 

 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

 Os projetos de instalações hidrossanitárias foram elaborados para 

atender os usuários do Anfiteatro e atender suas necessidades referentes ao 

abastecimento de água potável, coleta de esgoto e águas pluviais. Os projetos 

deverão ser executados de acordo com os detalhes constantes no projeto, e 

em casos omissos, deverão obedecidas as normas da ABNT. 

 

 

4. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 A fonte de abastecimento das instalações de água fria do Anfiteatro 

ainda será definida pelo Campus Cuiabá. 
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 A instalação predial de água fria deve ser executada de modo que não 

haja possibilidade, dentro dos limites da previsibilidade, de a água potável 

deixar de atender ao padrão de potabilidade. 

 

 

5. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

  As tubulações sanitárias menores ou iguais a 75 mm deverão ter a 

declividade mínima de 2% e as maiores que 75 mm deverão ter declividade 

mínima de 1%. As tubulações de ventilação deverão possuir um aclive mínimo 

de 1%. 

  As colunas de ventilação deverão ficar acima do telhado em altura 

mínima de 0,30m, e deverá possuir terminal de ventilação tipo chaminé, para 

impedir a entrada de águas pluviais diretamente ao tubo. 

 O efluente oriundo da pia de cozinha seguirá para caixa de gordura e só 

então será lançado na caixa de inspeção de esgoto. O efluente oriundo do 

tanque de lavar será conduzido para uma caixa especial sifonada e só então 

será direcionado para caixa de inspeção de esgoto. 

 Os demais efluentes seguirão para a rede de caixas de inspeção de 

esgoto em alvenaria, que serão interligadas por tubos de PVC, obedecendo-se 

os diâmetros constantes no projeto e seguirão para o coletor público 

 As caixas de inspeção, a caixa de gordura e a caixa especial sifonada, 

deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos 

adequados para inspeção e possuir tampa de fecho hermético. 

 

 

6. INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL 

 A água dos telhados será coletada por calhas com inclinação uniforme e 

com valor mínimo de 0,5%. Em seguida, será direcionada para as caixas de 

areia de água pluvial por meio de tubos de queda. E então, será direcionada 

para a sarjeta por meio dos condutores horizontais. 
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7. LISTA DE MATERIAIS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD  

1.1 ÁGUA FRIA     

1.1.1 REGISTRO DE GAVETA, 1 1/2 UN 1,00 

1.1.2 REGISTRO DE GAVETA, 3/4" UN 5,00 

1.1.3 VÁLVULA DE DESCARGA, 1 1/2 " UN 1,00 

1.1.4 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4” 

UN 10,00 

1.1.5 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2” 

UN 3,00 

1.1.6 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM UN 1,00 

1.1.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM UN 1,00 

1.1.8 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM UN 1,00 

1.1.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM UN 1,00 

1.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM UN 14,00 

1.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00 

1.1.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM UN 1,00 

1.1.13 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM UN 4,00 

1.1.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM UN 1,00 

1.1.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM M 45,06 

1.1.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM M 7,71 

1.1.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM M 26,91 

1.1.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM M 31,11 

1.1.19 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM M 27,98 

1.1.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM UN 3,00 

1.1.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 1,00 

1.1.22 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM UN 2,00 

1.1.23 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM UN 2,00 

1.1.24 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4” 

UN 7,00 

1.2 ESGOTO     

1.2.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M 

UN 7,00 

1.2.2 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M 

UN 2,00 

1.2.3 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M 

UN 1,00 

1.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 3,00 

1.2.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 3,00 

1.2.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 9,00 

1.2.7 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL UN 4,00 
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1.2.8 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.9 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL UN 1,00 

1.2.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 5,00 

1.2.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL UN 4,00 

1.2.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 6,00 

1.2.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 2,00 

1.2.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.15 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 UN 4,00 

1.2.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.18 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.19 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL UN 1,00 

1.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 1,00 

1.2.21 LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 9,00 

1.2.22 LUVA SIMPLES, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 9,00 

1.2.23 TUBO PVC, DN 100 MM M 90,36 

1.2.24 TUBO PVC, DN 40 MM M 22,33 

1.2.25 TUBO PVC, DN 50 MM M 29,13 

1.2.26 TUBO PVC, DN 75 MM M 4,72 

1.2.27 TUBO PVC, DN 150 MM M 10,28 

1.2.28 TE, PVC, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 5,00 

1.2.29 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM UN 1,00 

1.2.30 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM UN 4,00 

1.3 ÁGUA PLUVIAL     

1.3.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

UN 5,00 

1.3.2 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M 

UN 12,00 

1.3.3 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M 

UN 6,00 

1.3.4 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 16,00 

1.3.5 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 42,00 

1.3.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 7,00 

1.3.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 5,00 

1.3.8 TUBO PVC, DN 75 MM M 51,40 

1.3.9 TUBO PVC, DN 100 MM M 42,19 

1.3.10 TUBO PVC, DN 150 MM M 196,50 

1.3.11 TUBO DE PVC, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA M 19,99 

1.3.12 TUBO DE PVC, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA M 43,35 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial refere-se ao projeto de Instalações de Telefonia e 

Cabeamento Estruturado da IFMT – CUIABÁ - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  MATO GROSSO, RUA ZULMIRA CANAVARROS, ESQ. COM 
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N.º95, BAIRRO CENTRO - CUIABÁ - MATO 
GROSSO 

 

2 – OBJETIVO 
 
O relatório ora apresentado enfoca principalmente a concepção de projeto de 

sistema de utilidades, incluindo dimensionamento, especificações técnicas e 
desenhos, que completam o perfeito entendimento da obra. 

 

3- NORMAS APLICÁVEIS 
 
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas 

e códigos a seguir relacionados:  
➢ ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas 
➢ NBR 9124 Certificado de Homologação ANATEL 
➢ NBR 14565, TIA/EIA-568-B, TIA/EIA-569-A, TIA/EIA-606-A, TIA/EIA-862 

 

4- ENTRADA 
 
A entrada de Telefonia é existente. 
  

5- ALIMENTAÇÃO DOS RACK PRINCIPAL 
 
A Alimentação do RACK (AT 02) será através de Cabo Fibra ótica, vindo do Rack 

(AT-G) Existente. 

 
6- CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
 

INSTALAÇÃO DE RACK PARA ABRIGAR OS SWITCHES, PATCH PANEL. 
  

TUBULAÇÕES:  
  

     Serão instaladas tubulações em Eletroduto Galvanizado e Eletrocalhas, de 
acordo com o diâmetro especificado em planta anexa, e tubulações aparentes onde for 
necessário, fixadas com abraçadeira tipo D na seção indicada em planta.  

     
 Não serão admitidos mais do que 2 curvas entre o trecho que separa duas caixas 

de derivação. As conexões das tubulações com a caixa (rack) dos Switches deverão ser 
executadas com bucha e arruela para eletroduto na bitola apropriada ao eletroduto.  
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Visa o presente memorial, a descrição da obra a ser executada na IFMT, instalação 
de rede de telefonia e dados.                    

     
Serão executadas tubulações, instalações de caixas de passagens, enfiações de 

cabos, 
 CAIXAS DE DERIVAÇÃO:                       
  
     São consideradas caixas de derivação, todos aqueles pontos marcados em 

planta com um triângulo (símbolo característico de tomada elétrica) que indica a 
instalação de um ou dois pontos da chegada da rede de dados.   

      
Nas indicações da planta baixa onde mostra um triângulo com traço, corresponde 

a um ponto da rede de voz, já o ponto que possuir uma circunferência com a letra L, 
significa que ali será instalado um ponto de rede de dados.  

      
As caixas de derivação serão 4” x 2” ou indicado em planta, na bitola apropriada 

ao encaixe dos eletrodutos da tubulação que esta indicado em planta. 
 
Serão utilizadas calhas de alumínio ou PVC para infraestrutura dos cabos de 

dados, voz e elétrica, nas ilhas de serviços, afastados das paredes e divisórias.   
  
CABOS:  
 
     Os cabos que transmitirão as informações dos switches até os pontos terminais 

(estações) da rede de dados serão descritos a seguir : Cabo UTP sólido de no mínimo 4 
pares para rede local tipo ETHERNET  10BASE-T, 100Base-TX e 1000Base- T,  taxa de 
transmissão de até 1 Gigabit (categoria 6 EIA/TIA 568b), aplicável em cabo sólido UTP 
4x24 AWG 

     

Estes cabos após passados pelas tubulações. Deverão possuir uma “sobra” de 
50cm, tanto nas caixas terminais (ponto de tomada para rede de dados) quanto no rack 
dos switches.  

    
No rack dos switches os mesmos deverão possuir identificação do número do 

circuito a que pertence (este número está situado junto com a identificação do ponto de 
dados na planta baixa, bem com durante todo o trajeto da tubulação).  

      
Em cada ponto terminal (estação), identificado com uma tomada PT, deverá ser 

confeccionado um cabo de conexão da máquina com a rede, o qual chamará de:  
  
Ponto Terminal de Rede (Tomadas)  
  
  Em cada ponto terminal de rede, deverá ser instalado na caixa de derivação um 

espelho de alumínio ou PVC , para caixa 4” x 2”, ou calha, que aceite até 2 conectores RJ-
45 Fêmea, para rede local tipo ETHERNET .     
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O conector RJ-45 Fêmea deverá ser categoria 6, para rede local tipo ETHERNET 
com a taxa de transmissão de até 1 gigabit, aplicável em cabo sólido UTP 24 AWG, 
compatível com o espelho descrito no parágrafo anterior.  

 

 
 
  
CABO DE CONEXÃO PARA PATCH PANEL:  
  
     Deverá ser fornecido um cabo para cada ponto terminal de rede (estação), 

conforme a  
especificação que segue:  
    - Cabo UTP , com no mínimo 4 pares, categoria 6, com condutores multifiliares e 

conectores RJ-45 Macho (descritos anteriormente) nas duas extremidades com pinagem 
conforme EIA/TIA 568A , com comprimento de 2,5 metros por cabo.  
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Plantas:  
    A empresa deverá fornecer  cópia da planta respectiva em papel sulfite , 

graficada em Auto-Cad versão compatível, para que a mesma integre o acervo técnico da 
IFMT 

    
    A planta deverá conter em seu selo:  a Unidade, o tipo de projeto (neste caso 

instalação de rede de dados), o nome do prédio.  
  
IDENTIFICAÇÃO 
 Como padrão de identificação para os componentes da rede de cabeamento 

estruturado devem ser utilizadas as seguintes especificações, sendo que essas 
identificações não podem ser feitas a mão, somente com etiquetadoras digitais e o 
conjunto deve oferecer boa estática/acabamento.  

   
OBS.: Os cabos deverão ser amarrados nos racks com VELCRO e em hipótese 

nenhuma com abraçadeiras plásticas (tensores).  
   
Identificação de Patch panel - A identificação das saídas de telecomunicações 

(outlet/connector) que constituem o Patch panel deverão ser cabo/tomada conectada em 
suas extremidades, de tal forma que essa numeração seja sequencial - como: 001, 002, ... 
, 00n e etc. até a última conexão do último Patch panel. Identificação do Patch cord - Não 
é obrigatório a numeração de Patch cords. 

 Identificação de outlet/connector - Cada outlet/connector deverá ser numerada 
seqüencialmente, como: 001, 002, ... , 00n até a última outlet/connector. Devem ser 
identificados através de etiquetas adesivas.  

 Identificação de cabos - Cada cabo deve possuir identificação por etiquetas 
plásticas, empregando pelo menos 3 dígitos, em cada uma de suas extremidades. 
Devendo corresponder a respectiva numeração das outlet/connector (tomadas de 
telecomunicações). 

 Identificação de cabos - Cada cabo deve possuir identificação por etiqueta 
plástica, empregando pelo menos 3 dígitos, em cada uma de suas extremidades. Devendo 
corresponder a respectiva numeração das outlet/connector.  
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7- ESPECIFICAÇOES DOS EQUIPAMENTOS 
 

ELETROCALHAS – PERFILADOS – CONEXÕES - ELETRODUTO 

 

 

 

GALVANIZADA PERFURADA 

A Eletrocalha é uma opção para ambientes 
internos, sem atmosfera agressiva, para 
cabos que não exijam esforço mecânico 
acentuado, 

sendo muito utilizado sob piso elevado, em 
instalações industriais e comerciais 
Dimensões: de acordo com projeto. 

 

                                

 

GALVANIZADA 

O Perfilado é uma opção para ambientes 
internos, sem atmosfera agressiva, para 
cabos que não exijam esforço mecânico 
acentuado, sendo muito utilizado também 
como suporte eletrocalhas e luminárias, em 
instalações industriais e comerciais 
Dimensões: de acordo com projeto. 

 

 
Abraçadeira Tipo D com parafuso 
 

Bitola 3/4'' 
 
Chapa: 0,65 mm 
Peso: 0,040 
Comprimento (cm): 2,50 
Altura (cm): 6,00 
Largura (cm): 3,50 
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 Eletroduto PVC Rigido Anti-Chama 
Rosca 3/4"x3m Preto 
 

 
 

RACK 

 

Rack de Parede Fechado 

 
Laterais Removíveis com Fecho 
Rápido, Furação para Ventilação, 
Porta de Vidro, Abertura Atrás e em 
Cima para Passagem de Cabos  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
  
A empresa, para fins de execução, deverá combinar com o fiscal da obra eventuais 

modificações de posição dos pontos, provenientes de estar impossibilitada a instalação de 
algum ponto devido a algum obstáculo.  

 
A empresa deverá deixar limpos os locais onde ocorrerem obras.  
 
A empresa deverá recompor pisos, paredes, e acabamentos que se fizerem 

necessários para a execução da obra.  
 
Deverão ser recompostas quaisquer áreas no local ou entorno da referida obra, 

que vier a serem danificadas em função da mesma, deixando nas mesmas condições em 
que se encontravam antes do início da dos trabalhos.  

 
O entulho produzido durante a obra, deverá ser acondicionado em containeres, 

em local a ser definido pela fiscalização.  
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 8- RELAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Metálico  
Conector  
RJ45 (CM8v) 54 pç 
Patch panel  
24 posições 2 pç 
Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T  
(24 + 2) portas 2 pç 
Voice panel  
20 portas RJ45 2 pç 
Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Rack  
Bandeja fixação frontal  
1U 1 pç 
Caixa padrão 19"  
Guia de cabos vertical fechado 3 pç 
Perfil de montagem 3 pç 
Guia de cabos fechado  
1U 4 pç 
Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Ótico  
DIO  
24 fibras 1 pç 
6 fibras 2 pç 
Extensão ótica MM  
2 fibras - Conetor ST 18 pç 
Kit emenda  
12 fibras 1 pç 
Cabeamento - Acessórios p/ eletrodutos  
Caixa PVC  
4x2" 31 pç 
Caixa PVC sistema X  
4x2" 1 pç 
Luva PVC rosca  
1" 17 pç 
3/4" 2 pç 
Luva aço galvan. leve  
1" 11 pç 
Cabeamento - Acessórios uso geral  
Arruela lisa galvan.  
1/4" 406 pç 
3/8" 44 pç 
Bucha de nylon  
S4 11 pç 
S6 140 pç 
Parafuso fenda galvan. cab. panela  
2,9x25mm autoatarrachante 11 pç 
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4,2x32mm autoatarrachante 140 pç 
Parafuso galvan. cab. sext.  
3/8"x2.1/2" rosca total WW 44 pç 
Parafuso galvan. cabeça lentilha  
1/4"x5/8" máquina rosca total 232 pç 
Porca sextavada galvan.  
1/4" 278 pç 
3/8" 44 pç 
Suporte para cabo de aço  
38x90mm 44 pç 
Vergalhão galvan. rosca total  
1/4"x(comp. p/ proj.) 44 pç 
Cabeamento - Cabeamento estruturado - metálico  
Cabo UTP-6 (24AWG)  
Cabo UTP-6 (24AWG)-4 1488,30 m 
Cabeamento - Cabeamento estruturado - óptico  
Cabo ótico - interna  
Cabo ótico - interna-1 120 m 
Cabeamento - Caixa de passagem - sobrepor  
Aço pintada (ref Brum)  
200x200x100 mm 6 pç 
300x300x120 mm 2 pç 
Cabeamento - Dispositivo de Cabeamento - embutir  
Placa 2x4" - Bege  
1 módulo - RJ45 1 pç 
2 módulos - RJ45 1 pç 
Placa 2x4" - Branca  
1 módulo - RJ45 9 pç 
2 módulos - RJ45 21 pç 
Cabeamento - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen  
Curva de inversão  
100x50mm chapa 18 1 pç 
Curva horizontal 90º  
100x50mm chapa 18 4 pç 
Eletrocalha perfurada tipo C  
100x50mm chapa 18 77,00 m 
Suporte vertical  
70x96mm 44 pç 
T horizontal 90º  
100x50mm chapa 18 1 pç 
Tala plana perfurada  
50mm 58 pç 
Tampa p/ T horizontal 90º  
100mm chapa 18 1 pç 
Tampa p/ curva curva de inversão  
100mm chapa 18 1 pç 
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Tampa p/ curva horizontal 90º  
100mm chapa 18 4 pç 
Tampa pressão  
100mm chapa 24 77,00 m 
Cabeamento - Eletroduto PVC flexível  
Eletroduto leve  
3/4" 6,60 m 
Cabeamento - Eletroduto PVC rosca  
Braçadeira galvan. tipo cunha  
1" 90 pç 
1.1/2" 2 pç 
2" 4 pç 
3/4" 11 pç 
Eletroduto, vara 3,0m  
1" 109,00 m 
1.1/2" 2,80 m 
2" 6,00 m 
3/4" 13,00 m 
Cabeamento - Eletroduto metálico rígido leve  
Braçadeira galvan. tipo cunha  
2" 8 pç 
3/4" 36 pç 
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m  
2" 10,00 m 
3/4" 38,30 m 
Cabeamento - Rack  
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal  
3U x 400mm 1 pç 
Caixa padrão 19" - porta acrílico fumê  
12U x 670mm 2 pç 
Quadro de telefonia   

40x40 Embutir 1 pç 

 
 

 

 

MARCOS FRANÇA RAMOS 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA-MT 11.318D 

CBB-MT 190/15 
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APRESENTAÇÃO 

  O presente memorial descreve o projeto do Sistema de Proteção contra descarga 

atmosférica do estabelecimento PUBLICO de Propriedade da IFMT DE CUIABÁ. A 

obra compõe-se de um Auditório de dois pisos, conforme projetos anexos. 

  O projeto foi desenvolvido baseado na Norma Técnica Brasileiras NBR 

5419/2015. 
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OBJETIVO  

 Este documento tem por objetivo estabelecer condições de Prevenção contra 
Descarga Atmosférica e determinar as características técnicas de execução dos serviços 
de implantação do sistema SPDA proposto, em atendimento ao estabelecimento público 
do Auditório do IFMT Campus de CUIABÁ, cito Rua Profa. Zulmira Canavarros, Esq. com 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 95, CUIABÁ-MT 
 
 
DESENHOS DE REFERÊNCIA 

➢ Planta Zulmira Canavarros Geral de Locação; 

➢ Planta de Localização de Equipamentos de SPDA. 

➢ Anexos. 

 

NORMAS  

  Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas 

e códigos a seguir relacionados: 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

➢ NBR 5410/2004- Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

➢ NBR 5419/2015- Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, gostaríamos de fazer 
os seguintes esclarecimentos: 
 
1 - A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente 
imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade 
de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores 
decorrentes de sua incidência sobre as edificações.   
 
2 - Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga 
em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas 
prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas 
buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos 
preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra. 
 



 

 

 

3 - A implantação e manutenção de sistemas de proteção (para-raios) é normalizada 
internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada país por 
entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra). 
 
4 - Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem 
assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca 
atingirá os 100 % estando, mesmo estas instalações, sujeitas a falhas de proteção. As 
mais comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas de 
edifícios ou de quinas da edificação ou ainda de trechos de telhados. 
5 - Não é função do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrônicos 
(comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas, 
subestações, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com 
segurança, produz forte interferência eletromagnética, capaz de danificar estes 
equipamentos. Para sua proteção, deverão ser instalados supressores de surto 
individuais (protetores de linha), conforme indicado no projeto elétrico (diagrama 
unifilar prancha 04-05).  
 
6 - Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam à proteção da estrutura das 
edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419/2015 
da ABNT como norma básica. 
 
7 - É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica 
anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas 
vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a 
edificação for atingida por descarga direta. 
 
8 – A execução deste projeto deverá ser feito por pessoal especializado. 
 
 

MEMORIAL DE CÁLCULO   
 
Dados da edificação 
 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

14.35 m 22.56 m 65.70 m 
 

 
 
 
 
 
 
Altura (m) 
14.35 m 
A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área 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. 



 

 

 

 
Ad = 14215.23 m² 
 

Dados do projeto 
Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material 
Captor 
(mm²) 

Descida 
(mm²) 

Aterramento 
(mm²) 

Cobre   50 

Aluminio 70 70  
 

 
Classificação da estrutura 
Nível de proteção: III 
 
Densidade de descargas atmosféricas 
Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 10.48/km² x ano 

 
Número de descidas 
Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de descida e 
do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

    

Cobertura 152 15 
 

10 

 
 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 
Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 
 

         Sistema de captação do tipo Gaiola de Faraday 
 
          Material 
         Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 
         Barra Chata de Alumínio: 7/8”x 1/8”x 300 mm – 70 mm² 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 
Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
DA ANÁLIDE DE RISCO 
 
Risco de perda de vida humana (R1) 
 
Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam em 
consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas 
em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 
 
Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 
Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 
tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos 

condutores de descidas.  
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 
Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 
elétrico) 
Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo) 
Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 
Pa = Pta x Pb 
La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 
Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 
 
Ra = Nd x Pa x La 
 
Ra = 3.16x10^-8/ano 
 
Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 
estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 
ambiente. 
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 



 

 

 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 
Lb (valores de perda na zona considerada) 
rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 
 
Rb = Nd x Pb x Lb 
 
Rb = 6.32x10^-8/ano 
 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na estrutura) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 
devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 
casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente 
colocar em perigo a vida humana. 
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 
Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 
Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 
Lc (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lc = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 

 
Rc = Nd x Pc x Lc 
 
Rc = 3.16x10^-3/ano 
 
Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da estrutura) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 
devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 



 

 

 

casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente 
colocar em perigo a vida humana. 

 
Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da estrutura) 
Nm = Ng × Am × 10^-6 
Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma estrutura) 
Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos internos de uma estrutura) 
Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) (kV) 
Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 
Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 
Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 
Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 
Lm (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lm = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 
 

Rm = Nm x Pm x Lm 
 
Rm = 7.65x10^-1/ano 
 
Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 
tensões de toque e passo dentro da estrutura. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 

AL = 40 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 



 

 

 

NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 
Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 
Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 
elétrico) 

 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 
Lu (valores de perda na zona considerada) 
rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 
Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 
 
Ru = Ru.E + Ru.T 
 
Ru = [(NL.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(NL.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 
Ru = 1.8x10^-8/ano 
 
Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 
perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 
linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 
linhas. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 

LL (Comprimento da seção de linha) 
AL = 40 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 



 

 

 

Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 
Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pv = Peb x Pld x Cld  

Lv (valores de perda na zona considerada) 
rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 
rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 
 
Rv = Rv.E + Rv.T 
 

Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
 
Rv = 3.59x10^-8/ano 
 
Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 
linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode 
ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com 
risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 
imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
AL = 40 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 



 

 

 

Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 

NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 
Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pw = Pspd x Pld x Cld 
Lw (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lw = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 
 
Rw = Rw.E + Rw.T 
 
Rw = [(NL.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 
Rw = 3.56x10^-3/ano 
 
Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da linha) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 
linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode 
ocorrer em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com 
risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 
imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
 
Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
Ai = 4000 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 



 

 

 

Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 
sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da isolação da linha) 
Pz = Pspd x Pli x Cli 
Lz (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 
Lz = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 
 
Rz = Rz.E + Rz.T 
 
Rz = (NL.E x Pz.E x Lz) + (NL.T x Pz.T x Lz] 
 
Rz = 3.56x10^-1/ano 
 
Resultado de R1 
O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 
dos componentes de risco citados. 

 
 
R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + Ru + Rv + Rw + Rz 
 
R1 = 112728,62x10^-5/ano 
 
Risco de perdas de serviço ao público (R2) 
 
Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 
de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 
estrutura e próximo desta. 
 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 
estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 
ambiente. 
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 



 

 

 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 
Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 
Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 
rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 
 
Rb = Nd x Pb x Lb 
 
Rb = 6.32x10^-8/ano 
 
Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 
devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 
casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente 
colocar em perigo a vida humana. 
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 
Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 
Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 
Lc (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lc = Lo x (nz/nt)  
 
Rc = Nd x Pc x Lc 

 
Rc = 3.16x10^-4/ano 
 
Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da estrutura) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 
devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 
casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 
hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente 



 

 

 

colocar em perigo a vida humana. 
 
Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da estrutura) 
Nm = Ng × Am × 10^-6 
Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma estrutura) 
Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos internos de uma estrutura) 
Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 
Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) (kV) 
Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 
Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 
Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 
Lm (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lm = Lo x (nz/nt)  
 
Rm = Nm x Pm x Lm 
 
Rm = 7.65x10^-2/ano 

 
Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 
perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 
linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 
linhas. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
AL = 40 x LL 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 



 

 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pv = Peb x Pld x Cld  
Lv (valores de perda na zona considerada) 
rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 
 
Rv = Rv.E + Rv.T 
 
Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
 
Rv = 3.59x10^-8/ano 
 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 
linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode 
ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com 
risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 
imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
AL = 40 x LL 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 



 

 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pw = Pspd x Pld x Cld 
Lw (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lw = Lo x (nz/nt)  
 
Rw = Rw.E + Rw.T 
 
Rw = [(NL.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
 
Rw = 3.56x10^-4/ano 
 
Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da linha) 
Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode 
ocorrer em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com 
risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 
imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
 
Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
Ai = 4000 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 
Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 
sistemas internos) 



 

 

 

 
Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram projetados) 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da isolação da linha) 
Pz = Pspd x Pli x Cli 
Lz (valores de perda na zona considerada) 
Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um evento perigoso) 
nz (Número de pessoas na zona considerada) 
nt (Número total de pessoas na estrutura) 
Lz = Lo x (nz/nt)  
 
Rz = Rz.E + Rz.T 
 
Rz = (NL.E x Pz.E x Lz) + (NL.T x Pz.T x Lz] 

 
Rz = 3.56x10^-2/ano 
 
Resultado de R2 
O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 
dos componentes de risco citados. 
 
 
R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 
 
R2 = 112.73x10^-3/ano 
 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) 
 
Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 
componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 
 
Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 
estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 
ambiente. 
 
Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
Cd (Fator de localização) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 
Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 
Lb (valores de perda na zona considerada) 
rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 
rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 



 

 

 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 
Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 
 

Rb = Nd x Pb x Lb 
 
Rb = 4.97x10^-9/ano 
 
Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha conectada) 
Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 
perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 
linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 
linhas. 
 
AL (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
LL (Comprimento da seção de linha) 
AL = 40 x LL 
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 
NL (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Ci (Fator de instalação da linha) 
Ct (Fator do tipo de linha) 
Ce (Fator ambiental) 
NL = Ng x AL x Ci x Ce x Ct x 10^-6) 
Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Adj (Área de exposição equivalente da estrutura adjacente) 
Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 
Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 
Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e isolamento) 
Pv = Peb x Pld x Cld  

Lv (valores de perda na zona considerada) 
rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 
rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 
Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 
cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 
ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 
Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 
 



 

 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
 
Rv = [(NL.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 
Rv = 2.82x10^-9/ano 
 
Resultado de R3 
O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 
dos componentes de risco citados. 
 
 
R3 = Rb + Rv 
 
R3 = 0.000078x10^-4/ano 
 

Avaliação final do risco 
 
O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 
pode ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Foram avaliados os 
seguintes riscos: 
 
R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
R1 = 112728.62x10^-5/ano 
Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, pois 
R > 10^-5 
 
R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 112.73x10^-3/ano 
Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, pois 
R > 10^-3 
  
R3: risco de perdas de patrimônio cultural 
R3 = 0.000078x10^-4/ano 
Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois R 
<= 10^-4 

 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
1.2- DADOS TÉCNICOS 
1.2.1. Tipo de proteção utilizada: Método Gaiola de Faraday 
1.2.2. Captores Terminais 
a) Tipo ou modelo: Captores  Terminais aéreos e malha de Barra Chata de Alumínio  7/8” 
x 1/8’ x300 – 70 mm². 



 

 

 

b) Condições de instalação: Terminais aéreos 46 / barramento de alumínio 70mm² ao 
longo do perímetro espaçados a cada 6,0 metros, fixação dos terminais aéreos ficam na 
vertical  (conforme Indicado no projeto do SPDA). 
 
 
 
1.2.3. Descidas: 
a) Constituída de barra chata de alumínio 7/8” x 1/8” x 300 mm – 70 mm². 
b) Número de descidas: 10 (conforme Indicado no projeto do SPDA). 
c) Espaçamento aproximado: 10 a 15 metros 
d) Curvaturas e fixação: Parafuso auto-atarrachante em aço inox 4,2x32 e bucha de 
nylon S6 sem aba, conforme detalhes no projeto. 
e) Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada 
a 1,5 m do piso acabado e ligado ao eletrodo de aterramento de cabo de cobre nú de 
50 mm². A conexão deve ser desmontável por meio de ferramenta, para efeito de 
medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada, conforme detalhes 
executivos indicados no projeto. 
 
 
1.2.4 Equalização do potencial 
 Será feito proporcionado 01 Caixa metálica de equalização 40x40x15cm com 
placa de cobre com isolador epóxi 600V e conectores de pressão. Deverão ser 
interligadas as partes metálicas não energizadas das instalações elétricas e das demais, 
como, QGBT’s, QDL’s, Rack de lógica, parte hidráulica, janelas metálicas, etc. 
 
1.2.5. Aterramento 
a) Número de Hastes: 01 por descida e mais haste de aterramento do anel – o que 
equivale a um total de 53 hastes (conforme Indicado no projeto do SPDA). 
b) Tipo de Haste: Copperweld, aço cobre alta camada  Ø16mmx3000mm, 254 micras. 
c) Caixa de inspeção tipo solo de PVC com tampa de ferro fundido reforçada boca 
Ø300mm conforme o projeto. 
 
 
 
1.3-  
• Todas as conexões do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverão ser feitas com solda 
exotérmicas; 
 
• Deverá ser feito vistoria anual do sistema e sempre após a incidência de tempestades 
com descargas atmosféricas; 
 
• Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde apropriado de 
acordo com manual do fabricante; 
 
• Na execução ver detalhes do projeto; 
 
• Antes de instalar o aterramento, deverá ser realizado um estudo das condições gerais 
do solo, através da técnica da Estratificação em camadas, a fim de se obter o maior 



 

 

 

número possível de informações acerca do terreno e, então, implantar o sistema de 
aterramento; 
 
• Nos pontos das descidas do SPDA as hastes de aterramento deverão ser instaladas no 
interior da caixa para inspeção do aterramento, de preferência, em solo úmido, não 
sendo permitida a sua colocação sob revestimento asfáltico, argamassa ou concreto, e 
em poços de abastecimento de água e fossas sépticas; 
 
• Não serão permitidas, em qualquer hipótese, emendas no cabo de descida. As 
conexões somente serão permitidas se forem feitas com conectores apropriados, 
garantindo perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexões realizadas no solo, 
deverão ser empregadas soldas exotérmicas; 
 
• Periodicamente, de preferência a cada semestre, deverá ser feita uma inspeção 
criteriosa nas instalações do SPDA, principalmente, quando as mesmas forem solicitadas 
por uma descarga atmosférica; 
 
• Recomenda-se também, vistorias preventivas após qualquer reforma, a qual possa, 
porventura, alterar o sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para que o 
mesmo faça uma análise das referidas mudanças, no sentido de verificar a confiabilidade 
do sistema e, se for o caso, sugerir alterações e/ ou complementações no mesmo; 
 
• Todos os serviços a serem executados por empresa especializada para este sistema e 
deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos 
preceitos normativos da NBR-5419/2015 da ABNT; 
 
1.4 DESCRIÇÃO COM IMAGEM DOS PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA 

EXECUÇÃO DO PROJETO DO SPDA 

 
Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 



 

 

 

 
Figura 2: Solda Exotérmica Haste x Cabo. 

 
Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” barra 3m. 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 



 

 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1.1/2". 

 

 

 

Figura 9: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 



 

 

 

 

Figura 10: Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais. 

 

 

 

Figura 11: Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8” x 3000 mm 

 

 

Figura 12: Cabo de cobre nú 50 mm²  7 fios de 3,00 mm de diâmetro. 

 

 

Figura 13: Conector de compressaõ para cabo 35/50 mm². 

 

 

Figura 14: Conector de pressão para cabo 53/50 mm²². 



 

 

 

 

Figura 15: Parafuso cabeça chata ¼” x 7/8” . 

 

 

Figura 16: Parafuso auto atarrachante em aço inox – 4,2 x 32 mm e bucha S6 sem aba  . 

 

 

Figura 17: Bucha S6 sem aba . 

 

 

Figura 18: Terminal aéreo em barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”x 300mm . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS SPDA 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UN  QUANT  

1 SPDA     

1.1 Abraçadeira tipo cunha para eletroduto de Ø1.1/2" un 40 

1.2 Caixa de Equipotencialização 8 terminais un 1 

1.3 Barra Chata De Alumínio De 7/8" x 1/8"x 3000 mm un 653 

1.4 Cabo de Cobre Nu 35mm² m 10 

1.5 Cabo de Cobre Nu 50mm² m 220 

1.6 Caixa de Inspeção em PVC 300mm  com tampa em 
ferro fundido, para passeio e sujeito a cargas 
pesadas. un 10 

1.7 Cartuchos e solda exotérmica - HTH un 10 

1.8 Cartuchos e solda exotérmica - HCL un 43 

1.9 Parafuso auto atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm 
e bucha de nylon sem aba s6 un 585 

1.10 Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8"  un 176 

1.11 Porca sextavada zincada 1/4” un 176 

1.12 Parafuso autobrocante 1” x 1/4” un 72 

1.13 Eletroduto de PVC Ø1.1/2" 

m 

30 
 
 

1.14 Haste de aterramento  cobreada alta camada Ø5/8" 
2,4m, 254 micrans. un 53 

1.15 Terminal aéreo em barra chata de alumínio base 
horizontal 7/8" x 1/8" x 300mm un 46 

1.16 Caixa de Inspeção tipo suspensa em PVC 
150mmx110mm com bocal Ø1.1/2". un 10 

1.17 Parafuso auto brocante 1/4” x 1 ” un 72 

1.18 Poliuretano un 3 
1.19 Terminal De Compressão Para Cabo De 35 mm2 un 20 
1.20 Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 50mm2 un 10 
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