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Seguem especificações do projeto executivo de arquitetura da EMEF PADRÃO 
12_17salas MOD 2019. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A EMEF PADRÃO 12_17S MOD 2019, totalizando uma área construída 
de aproximadamente 3.550,10 m², é composta por um bloco único, de térreo 
mais três pavimentos. Seu bloco é composto por duas partes, uma delas 
abrigando a circulação de emergência e sanitários e a outra delas abrigando os 
demais programas. 
 

Toda estrutura da nova edificação será feita em concreto armado com 
exceção da quadra interna, que terá estrutura metálica. 

Os fechamentos serão feitos em paredes em bloco estrutural de 
concreto, com emboço, reboco e com acabamento em pintura acrílico acetinado 
suvinil cor branco ou similar. 

 
 
2. QUADRO DE ÁREAS  

 
PAVIMENTO TÉRREO 758,00 m² 
Sanitário Feminino 1 18,38 m² 
Sanitário Masculino 1 18,38 m² 
Sanitário PCD Feminino 1 3,28 m² 
Sanitário PCD Masculino 1 3,28 m² 
Circulação 30,99 m² 
Sala de Higienização 7,34 m² 
Escada 1 30,98 m² 
Escada 2 56,72 m² 
Pátio Interno 245,83 m² 
Acesso 13,53 m² 
Brinquedoteca / SAAI 49,16 m² 
Sala dos Professores 48,72 m² 
Coordenação Pedagógica 13,02 m² 
Almoxarifado 12,23 m² 
JEIF 12,33 m² 
Secretaria 23,68 m² 
Diretoria 11,42 m² 
Assessoria 12,17 m² 
Sanitário Professores Masculino 2,10 m² 
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Sanitário Professores Feminino 2,10 m² 
Sanitário Professores PCD 
Masculino  3,22 m² 
Sanitário Professores PCD 
Feminino  3,22 m² 
Copa Funcionários 15,14 m² 
Depósito 4,82 m² 
Área de Serviço 27,77 m² 
Vestiário Funcionários Feminino 6,76 m² 
Vestiário Funcionários Masculino 6,76 m² 
Cozinha 49,42 m² 
Despensa 13,65 m² 
Circulação Serviço 11,60 m² 
      
PRIMEIRO PAVIMENTO 769,01 m² 
Sanitário Feminino 2 18,38 m² 
Sanitário Masculino 2 18,38 m² 
Sanitário PCD Feminino 2 3,28 m² 
Sanitário PCD Masculino 2 3,28 m² 
Circulação 143,33 m² 
DML 7,54 m² 
Escada 1 30,90 m² 
Escada 2 56,72 m² 
Sala de Aula 1 48,72 m² 
Sala de Aula 2  48,72 m² 
Sala de Aula 3 48,72 m² 
Sala de Aula 4 48,72 m² 
Sala de Aula 5 48,72 m² 
Sala de Aula 6 48,72 m² 
Sala de Aula 7 48,72 m² 
Sala de Aula 8 48,72 m² 
Sala de Aula 9 48,72 m² 
Sala de Aula 10 48,72 m² 
SEGUNDO PAVIMENTO 769,01 m² 
Sanitário Feminino 3 18,38 m² 
Sanitário Masculino 3 18,38 m² 
Sanitário PCD Feminino 3 3,28 m² 
Sanitário PCD Masculino 3 3,28 m² 
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Circulação 143,33 m² 
DML 7,54 m² 
Escada 1 30,90 m² 
Escada 2 56,72 m² 
Sala de Aula 11 48,72 m² 
Sala de Aula 12 48,72 m² 
Sala de Aula 13 48,72 m² 
Sala de Aula 14 48,72 m² 
Sala de Aula 15 48,72 m² 
Sala de Aula 16 48,72 m² 
Sala de Aula 17 48,72 m² 
Laboratório 48,72 m² 
Informática 48,72 m² 
Biblioteca 48,72 m² 
    

 TERCEIRO PAVIMENTO 787,23 m² 
Sanitário Feminino 4 18,38 m² 
Sanitário Masculino 4 18,38 m² 
Sanitário PCD Feminino 4 3,28 m² 
Sanitário PCD Masculino 4 3,28 m² 
Circulação 28,79 m² 
Vestiário PCD  7,27 m² 
Escada 1 30,90 m² 
Quadra 637,75 m² 
Depósito 19,60 m² 
Sala de Educação Física 19,60 m² 
    

 PAVIMENTO TÉCNICO 109,50 m² 
DML 7,34 m² 
Escada 1 30,99 m² 
Reservatórios de Água 71,17 m² 
    

 TOTAL ÚTIL 3192,75 m² 
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3. MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES 
 
 
3.1 ACABAMENTOS 
 
3.1.1 PAVIMENTO TÉRREO 
 

SANITÁRIO FEMININO 1 
-Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO MASCULINO 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar.  
 

            SANITÁRIO PCD FEMININO 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar.  
 
SANITÁRIO PCD MASCULINO 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
CIRCULAÇÃO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro:  pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE HIGIENIZAÇÃO 
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- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm e 9 cm, acabamento 
em azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
ESCADA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
PÁTIO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
ACESSO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
BRINQUEDOTECA 
- Piso vinílico 2mm, placas 30x30cm. Cor referência branco. 
- Forro: pintura acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor 
branco ou similar. 
  
SAAI 
- Piso vinílico 2mm, placas 30x30cm. Cor referência branco. 
- Forro: pintura acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor 
branco ou similar. 
 
SALA DOS PROFESSORES 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
ALMOXARIFADO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
JEIF 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SECRETARIA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
DIRETORIA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
ASSESSORIA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PROFESSORES MASCULINO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PROFESSORES FEMININO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PROFESSORES PCD MASCULINO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PROFESSORES PCD FEMININO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
COPA FUNCIONÁRIOS 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: pintura acrílico acetinado sobre concreto 
aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
DEPÓSITO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
ÁREA DE SERVIÇO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
COZINHA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: pintura acrílico acetinado sobre concreto 
aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
DESPENSA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: pintura acrílico acetinado sobre concreto 
aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
CIRCULAÇÃO SERVIÇO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
 

3.1.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 
 

SANITÁRIO FEMININO 2 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO MASCULINO 2 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD FEMININO 2 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD MASCULINO 2 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
CIRCULAÇÃO 
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- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
DML 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm e 9 cm, emboço, 
reboco e pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: 
pintura acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou 
similar. 
 
ESCADA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 2  
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 3 
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- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 4 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 5 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar.  
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 6 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 7 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 8 
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- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 9 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
BIBLIOTECA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
 
 

3.1.3 SEGUNDO PAVIMENTO 
 

SANITÁRIO FEMININO 3 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO MASCULINO 3 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD FEMININO 3 
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- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD MASCULINO 3 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
CIRCULAÇÃO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
DML 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm e 9 cm, emboço, 
reboco e pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: 
pintura acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou 
similar. 
 
ESCADA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 10 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
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- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
 
SALA DE AULA 11 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 12 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 13 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 14 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 15 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
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- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 16 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE AULA 17 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
SALA DE INFORMÁTICA 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
LABORATÓRIO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
 

3.1.4 TERCEIRO PAVIMENTO 
 
SANITÁRIO FEMININO 4 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO MASCULINO 4 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD FEMININO 4 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
SANITÁRIO PCD MASCULINO 4 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm, acabamento em 
azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
CIRCULAÇÃO 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
VESTIÁRIO PCD 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm e 9 cm, acabamento 
em azulejo 15x15 cm branco. Forro: Placas de gesso acartonado, pintura 
acrílico acetinado Suvinil cor branco ou similar. 
 
ESCADA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
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- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
QUADRA 
- Piso flutuante: contra piso e piso cimentado desempenado sobre lã de 
rocha, ver detalhe fl. A38 
 
DEPÓSITO 
- Piso flutuante: contra piso e piso cimentado desempenado sobre lã de 
rocha, ver detalhe fl. A38 
 
SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
- Piso flutuante: contra piso e piso cimentado desempenado sobre lã de 
rocha, ver detalhe fl. A38 
   
 

3.1.5 PAVIMENTO TÉCNICO 
 
DML 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em blocos de concreto 19 cm e 9 cm, emboço, 
reboco e pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: 
pintura acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou 
similar. 
 
ESCADA 1 
- Piso de porcelanato tipo Portobello linha Brava Bianco acabamento 
natural, em placas 60x60cm, código 20502E ou similar. 
- Rodapé em porcelanato, formato 10x60 cm, Portobello linha Brava 
Bianco acabamento natural ou similar. 
- Paredes de alvenaria em bloco de concreto 19 cm, emboço, reboco e 
pintura PVA (látex) coralar látex cor branca ou similar. Forro: pintura 
acrílico acetinado sobre concreto aparente, Suvinil cor branco ou similar. 
 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
- Piso em cimentado desempenado. 
 

3.2 CAIXILHOS  
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Todos os caixilhos serão em ferro perfilado, basculantes e conforme 
especificações da Edif.  
Acabamento em pintura Suvinil esmalte sintético fosco cor azul (ref: B 
024 suvinil). Vidros lisos comum, transparente incolor - espessura 3mm. 
 
CP23 - A [conforme projeto e especificações edif] 
[10 unidades] 
Dimensões: vão total  6.98m x  2.35m. Peitoril: --- 
6 colunas de 1.13m x 2.35m com 8 folhas (2 fixas e 6 basculantes) de 
1.13m x 0.21m e 1 folha de 1.13 x 0.65 
 
CP23 – B1 [conforme projeto e especificações edif] 
[20 unidades] 
Dimensões: Vão total 6.07m x 0.60m. Peitoril: 1.75m 
6 colunas de 0.98m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
0.98m x 0.18m  
 
CP23 – B2 [conforme projeto e especificações edif] 
[04 unidades] 
Dimensões: Vão total 1.52m x 0.60m. Peitoril: 1.75m 
2 colunas de 0.72m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
0.72m x 0.18m  
 
CP23 – B3 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 1.75m x 0.60m. Peitoril: 1.75m 
2 colunas de 0.84m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
0.84m x 0.18m  
 
CP23 – B4 [conforme projeto e especificações edif] 
[01 unidade] 
Dimensões: Vão total 2.14m x 0.60m. Peitoril: 1.75m 
2 colunas de 1.01m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
1.01m x 0.18m  
 
CP23 – B5 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 1.00m x 0.60m. Peitoril: 1.75m 
1 coluna de 0.75m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
0.75m x 0.18m  
CP23 – C1 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 6.98m x 0.60m. Peitoril: 1.50m 
6 coluna de 1.13m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
1.13m x 0.18m  
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CP23 – C2 [conforme projeto e especificações edif] 
[01 unidade] 
Dimensões: Vão total 5.73m x 0.60m. Peitoril: 1.50m 
5 coluna de 1.12m x 0.60m com 3 folhas (2 fixas e 1 basculante) de 
1.12m x 0.18m 
 
CP23 – D1 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 6.98m x 0.60m. Peitoril: --- 
6 coluna de 1.13m x 2.10m com 9 folhas (2 fixas e 7 basculante) de 
1.13m x 0.23m 
 
CP23 – D2 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 3.47m x 2.10m. Peitoril: --- 
3 coluna de 1.12m x 2.10m com 9 folhas (2 fixas e 7 basculante) de 
1.12m x 0.23m 
 
CP23 – D3 [conforme projeto e especificações edif] 
[02 unidades] 
Dimensões: Vão total 7.04m x 2.10m. Peitoril: --- 
6 coluna de 1.13m x 2.10m com 9 folhas (2 fixas e 7 basculante) de 
1.13m x 0.23m e bandeira metálica acima 
 
CP23 – E [conforme projeto e especificações edif] 
[10 unidades] 
Dimensões: Vão total 6.98m x 2.75m. Peitoril: --- 
6 coluna de 1.13m x 2.75m com 10 folhas (2 fixas e 8 basculante) de 
1.13m x 0.21m e folha fixada ao chão de 1.13m x 0.61m 
 
 
 

3.3      PORTAS  
 
PA.01/PA.02 
Painel em chapa de aço lisa com porta de correr. 
Dimensões: 2.73m x 2.80m 
 
PP.01-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[07 unidades] 
Porta de abrir com uma folha em perfil de chapa dobrada nº 16 de ferro. 
Fixação de batente por grapas de ferro (3 de cada lado). 
Nos lados onde houver pilar de concreto, soldar as grapas na ferragem 
dos mesmos. 
Acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor azul (ref.: B 024 
suvinil). 
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Dimensões: Vão total 0.90m x 2.10m 
1 folha de 0.80m x 2.10m. 
 
PP.01-B  [conforme projeto e especificações edif] 
[22 unidades] 
Porta de abrir com bandeira e uma folha em perfil de chapa dobrada nº 
16 de ferro. 
Fixação de batente por grapas de ferro (3 de cada lado). 
Nos lados onde houver pilar de concreto, soldar as grapas na ferragem 
dos mesmos. 
Acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor azul (ref.: B 024 
suvinil). 
Dimensões: Vão total 0.90m x 2.10m + bandeira 0.25m 
1 folha de 0.80m x 2.10m. 
 
PP.01-D  [conforme projeto e especificações edif] 
[08 unidades] 
Porta de abrir com bandeira e uma folha em perfil de chapa dobrada nº 
16 de ferro. 
Fixação de batente por grapas de ferro (3 de cada lado). 
Nos lados onde houver pilar de concreto, soldar as grapas na ferragem 
dos mesmos. 
Acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor azul (ref.: B 024 
suvinil). 
Dimensões: Vão total 1.00m x 2.10m + bandeira 0.25m 
1 folha de 0.90m x 2.10m. 
 
PCF  [conforme projeto e especificações edif] 
[5 unidades] 
Porta corta fogo de abrir com bandeira lateral de 0.40 x 2.10m e uma 
folha em perfil de chapa dobrada nº 16 de ferro. 
Fixação de batente por grapas de ferro (3 de cada lado). 
Nos lados onde houverem pilar de concreto, soldar as grapas na 
ferragem dos mesmos. 
Miolo refratário constituído por isolante térmico, composto de vermiculita 
expandida e aglomerantes minerais, classe p90 (conforme norma ABNT 
eb-920 e mb-564) acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho 
"internacional" cor branca 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor 
azul (ref.: p024 da suvinil ou similar). 
Dimensões: Vão total 1.11m x 2.35m 
1 folha de 1.01m x 2.35m. 
 
PP.05-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[6 unidades] 
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Porta de abrir com duas folhas em perfil de chapa dobrada nº 16 de ferro 
e meio vidro. 
Fixação de batente por grapas de ferro (3 de cada lado). 
Nos lados onde houver pilar de concreto, soldar as grapas na ferragem 
dos mesmos. 
Acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor azul (ref.: B 024 
suvinil). 
Dimensões: Vão total 2.30m x 2.10m 
2 folhas de 1.09m x 2.10m. 
 
 
PM.04-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[11 unidades] 
Porta de madeira lisa, especial em sanitário PCD. 
NOTAS: 
1- estrutura da folha em cedrinho, itaúba ou curupixá. 
2- toda madeira utilizada na porta deverá ter origem legal e certificação 
conforme o disposto no dec. municipal 46380/05. 
Usar somente cola a base de resina sintética (fenólica ou ureica). 
3 - para acabamento em verniz ou cera, será a mesma madeira no 
encabeçamento lateral e na folha 
4 - deverá ser usada maçaneta tipo alavanca. 
5 - a barra deverá ser fixada com no mínimo 3 parafusos rosca madeira 
06 mm x 30 mm e respectivas buchas de latão tipo fischer pa4m 8/25 ou 
equivalente. 
6- deverão ser atendidas todas as posturas referentes a nbr 9050. 
7- símbolo internacional de acesso . 
Dimensões: Vão total 1.00m x 2.10m 
1 folha de 0.94m x 2.10m. 
 
PM.04-B  [conforme projeto e especificações edif] 
[3 unidades] 
Porta de madeira lisa, especial em sanitário PCD esportivo. 
NOTAS: 
1- estrutura da folha em cedrinho, itaúba ou curupixá. 
2- toda madeira utilizada na porta deverá ter origem legal e certificação 
conforme o disposto no dec. municipal 46380/05. 
Usar somente cola a base de resina sintética (fenólica ou ureica). 
3 - para acabamento em verniz ou cera, será a mesma madeira no 
encabeçamento lateral e na folha 
4 - deverá ser usada maçaneta tipo alavanca. 
5 - a barra deverá ser fixada com no mínimo 3 parafusos rosca madeira 
06 mm x 30 mm e respectivas buchas de latão tipo fischer pa4m 8/25 ou 
equivalente. 
6- deverão ser atendidas todas as posturas referentes a nbr 9050. 
7- símbolo internacional de acesso . 
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Dimensões: Vão total 1.10m x 2.10m 
1 folha de 1.00m x 2.10m. 
 
 
 

3.4      PAINÉIS 
 
NEO.01  [conforme projeto e especificações edif] 
[5 unidades] 
Painéis removíveis para fechamento de shaft tipo NEOCON em laminado 
estrutural TS (fórmica maciça) módulo baixo sem travessa.  
Padrão liso, cor platina (ref. L-139), sem fixações aparentes, estruturados 
com perfis de alumínio, fixadores especiais com fecho dual lock e 
dispositivo antiqueda dos painéis.  
Dimensões: Vão total 2.54 x 1.40 m 
4 folhas de 0.72 m x 1.34 m. 
 
NEO.02  [conforme projeto e especificações edif] 
[8 unidades] 
Painéis removíveis para fechamento de shaft tipo NEOCON em laminado 
estrutural TS (fórmica maciça) módulo baixo sem travessa. 
Padrão liso, cor platina (ref. L-139), sem fixações aparentes, estruturados 
com perfis de alumínio, fixadores especiais com fecho dual lock e 
dispositivo antiqueda dos painéis.  
Dimensões: Vão total 1.71 x 1.85 m 
3 folhas de 0.85 m x 1.79 m. 
 

 
3.5      PORTÕES  

 
PP.20 [conforme projeto e especificações edif] 
[2 unidades] 
Portao em ferro perfilado c/  tela, 1 fls. L= 0,90 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor 
azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: depósito [nível 504,11]; educação física [nível 504,11] 
 
PP.21 [conforme projeto e especificações edif] 
[2 unidades] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 1 fls. L=1,20 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Área de Serviço [nível 495,00] 
PP.27- A [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
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Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=3,00 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso Térreo [nível 495,00] 
 
PP.27- B [conforme projeto e especificações edif] 
[3 unidades] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=3,00 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso Primeiro Pavimento [nível 498,00]; Acesso segundo 
pavimento [nível 501,00]; Acesso terceiro pavimento [nível 504,11] 
 
PP.27- C [conforme projeto e especificações edif] 
[2 unidades] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=3,00 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso Térreo [nível 495,00]; Acesso primeiro pavimento 
[nível 498,00] 
 
PP.28 [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=3,60 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso Pedestres [nível 494,50] 
 
PP.29 [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=4,80 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso Pedestres [nível 498,00] 
 
PP.30 [conforme projeto e especificações edif] 
[4 unidades] 
Portão em ferro perfilado c/  tela, 2 fls. L=1,80 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Acesso ao Térreo [nível 495,00]; Acesso a Quadra [nível 
504,11]; 
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PF.20 [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Porta de enrolar em tiras articuladas e raiadas. L=1,60 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na 
cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
Local: Secretaria [nível 495,00] 
 

 
3.6      BANCADAS E PRATELEIRAS 

 
BANCADA DE INOX-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de inox sem cuba, apoios em mão francesa. 
Dimensões: 6.98 x 0.60m 
 
BANCADA DE INOX-B  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de inox com cuba, apoios em alvenaria. 
Dimensões: 5.88 x 0.60m 
 
BANCADA DE INOX-C  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de inox com cuba, apoios em alvenaria. 
Dimensões: 1.52 x 0.60m 
 
 
BANCADA DE INOX-D  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de inox com cuba, apoios em alvenaria. 
Dimensões: 6.98 x 0.60m 
 
MR.02-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de mármore sem cuba e apoio em alvenaria. 
Bancada de mármore espírito santo de 1ª qualidade. Espessura=3cm. 
Dimensões: 2.70 x 0.80m 
 
MR.02-B  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de mármore sem cuba e apoio em alvenaria. 
Bancada de mármore espírito santo de 1ª qualidade. Espessura=3cm. 
Dimensões: 1.20 x 0.80m 
MR.03-D  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de mármore com cuba e apoio em alvenaria. 
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Bancada de mármore espírito santo de 1ª qualidade. Espessura=3cm. 
Dimensões: 2.24 x 0.60m 
 
MR.03-E  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Bancada de mármore com cuba e apoio em alvenaria. 
Bancada de mármore espírito santo de 1ª qualidade. Espessura=3cm. 
Dimensões: 13.20 x 0.60m 
 
MG.11  [conforme projeto e especificações edif] 
[2 unidades] 
Prateleira superior em concreto, espessura =5cm engastada em 
alvenaria. Prateleiras inferiores em granilite, espessura =4cm engastadas 
em alvenaria, com soleira 
 
BANCADA EM GRANITO-A 
[3 unidades] 
Bancada de granito com cuba. Soleira,  e suportes em alvenaria e mão 
francesa EP-01 
Bancada de granito espirito santo de 1ª qualidade espessura = 3cm. 
Dimensões: 3.83mx0.70m 
 
 
 
MC.05-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Prateleiras de concreto engastadas em alvenaria. Espessura = 5cm. Com 
soleira. 
Dimensões: 3.18 x 0.60m 
 
MC.05-B  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Prateleiras de concreto engastadas em alvenaria. Espessura = 5cm. Com 
soleira. 
Dimensões: 2.74 x 0.60m 
 
MC.05-C  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Prateleiras de concreto engastadas em alvenaria. Espessura = 5cm. Com 
soleira. 
Dimensões: 2.88 x 0.60m 
 
MC.02-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Prateleiras de concreto engastadas em alvenaria. Espessura = 5cm. Com 
soleira. 
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Dimensões: 4.05 x 0.55m 
 
MC.03-A  [conforme projeto e especificações edif] 
[1 unidade] 
Prateleiras de concreto engastadas em alvenaria. Espessura = 5cm. Com 
soleira. 
Dimensões: 4.05 x 0.65m 
 
PR.01   
[2 unidades] 
Prateleira tipo fiel mód. Praticon ou similar.  
Dimensões: 0.30 x 0.92m. Altura: 2.00m.  
 
PR.02 
[34 unidades] 
Prateleira tipo fiel mód. Praticon ou similar.  
Dimensões: 0.50 x 0.92m. Altura: 2.00m. 
PR.03 
[6 unidades] 
Prateleira tipo fiel mód. Praticon ou similar.  
Dimensões: 0.30 x 0.92m. Altura: 1.25m.  

 
3.7      ELEVAÇÕES 
  
Telha metálica ondulada perfurada #0,5mm tipo Isoeste ond-17 na cor branca 
com estrutura de fixação em perfis "c" de 150x100mm #3mm na cor branca 
vedará as elevações da Escada 1, os Sanitários 1 - 4, e Quadra interna. 
Somando um total de 1091 m². 
 Neorex 
Fachada brise em bloco de concreto vazado - tipo neo-rex n.95A e 97B, sendo:  
 
- tipo 95A = 346,24 m² 
- tipo 97B = 27,66 m² 
 
 
3.8 COBERTURA METÁLICA 
 
Cobertura metálica dupla com isolante interno de 50 mm [pur]. chapa superior 
trapezoidal e inferior lisa, ambas com 5mm, fixado a estrutura metálica de 
cobertura. cor das chapas e estrutura branco. caimento 5%, totalizando 654 m². 
3.9 SOLEIRAS 
 Todas as soleiras para porta serão em concreto pré-moldado, totalizando 
97m lineares. 
 
 
3.10 LOUÇAS 
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Bacia Simples 
[30 unidades] 
Bacia sanitária sifonada, de louça branca. 
 
Bacia Deficientes Físicos 
[12 unidades] 
Bacia sanitária sifonada, de louça branca, para portadores de deficiência 
física. 
 
Lavatório Simples 
[31 unidades] 
Lavatório de louça branca individual. 
Exclusive torneira. 
  
Lavatório Deficientes 
[12 unidades] 
Lavatório de louça branca individual para portadores de deficiência física. 
 
HX 01 - Lavatório/Bebedouro  
[1 unidade] 
Lavatório e bebedouro de chapa aço inox chapa 18. 
 
Bebedouro Acessível  
[07 unidades] 
Modelo PDF 300-2T IBBL ou similar.  
 

3.11 METAIS 
 
Torneiras Lavatório 
[43  unidades] 
Torneira de pressão para lavatório, metal cromado - 1/2"  
 
Torneiras 
[7  unidades] 
Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 1/2"  
 
Torneiras de Jardim 
[2  unidades] 
Torneira de jardim – 3/4"  
Chuveiros 
[4  unidades] 
Chuveiro em metal cromado. 
 
Chuveiros 
[3  unidades] 
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Chuveiro com desviador e ducha manual em metal cromado para 
portadores de deficiência física. 
 
Cubas 
[1  unidade] 
Cuba de aço inox. Dimensões: 40 x 35 x 20 cm. 
 
Cubas 
[6  unidades] 
Cuba de aço inox. Dimensões: 50 x 40 x 20 cm. 
 
Cubas 
[1 unidade] 
Cuba de aço inox. Dimensões: 60 x 80 x 30 cm. 

 
 

3.12 DIVISÓRIAS 
 

PM.03  [conforme projeto e especificações edif] 
[32 unidades] 
Porta de madeira lisa (para instalação sanitária). 
Dimensões: 0.80 x 1.65 m. 
 
Divisória brinquedoteca/saai 
[2 unidades] 
3 colunas de 2 folhas de chapas  metálicas lisas de 0.82x2.35m, e=3mm 
estruturadas em tubos metálicos de 50x50x2mm 
Acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor azul (ref.: p024 da 
suvinil ou similar).  
 
GUI.01 
[1 unidade] 
Guiche da secretaria 
 
Acabamento: - acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor 
azul (ref.: p024 da suvinil ou similar).  
 

 
3.13  GUARDA-CORPOS E COMPONENTES METÁLICOS 
 

Todos em acabamento pintura Suvinil cor azul (ref.: B 024 suvinil). 
 

 
3.14 GRADIS 
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É composto estruturalmente por barras chatas verticais, arames redondos 
horizontais, moldura eletrofundida reforçada, pilares de fixação em ferro chato 
laminado para chumbar ou parafusar (com sapata). Acabamento galvanizado a 
fogo. 
 
GDR. 01 
 [1 unidade] 
Dimensões:vão total 4.96m x 2.60m. 
 
GDR. 02 
 [02 unidades] 
Dimensões:vão total 1.75m x 2.15m. 
 
GDR. 03 
 [02 unidades] 
Dimensões:vão total 1.75m x 2.05m. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Objetivo 

 

O presente memorial destina-se a descrever e complementar as soluções técnicas 

adotadas no desenvolvimento do projeto executivo de instalações elétricas, bem 

como definir direitos e obrigações necessárias ao contrato de execução das 

instalações elétricas, instalações estas que deverão ser executadas de maneira a 

harmonizar aos projetos de arquitetura, estrutura e hidráulica. 

Os projetos apresentados são básicos e servem como referência para tomada de 

preço das instalações elétricas, antes da aquisição e execução das instalações 

deverá ser desenvolvido o projeto executivo e este aprovado pelo cliente e 

concessionárias locais. 

  

Características das Instalações 

 

A alimentação de energia será oriunda da concessionária de energia elétrica da 

região, esta deverá ser em baixa tensão: 220/ 127 V – 3F + N + T (estrela) - (60Hz).  

Este projeto comtempla também a geração fotovoltaica, de forma a entrada de 

energia deve se compatível com a medição bidirecional. 

 

Generalidades 

O projeto de Instalações Elétricas foi desenvolvido em coordenação com os projetos 

de Hidráulica, Estrutura e Arquitetura e, portanto, não deverá ser alterado sem prévio 

aviso e/ou autorização da empresa projetista. 

  

Normas de Referência 

O projeto será elaborado tendo em vista: 

 
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento - ABNT 
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NBR 5413 – Iluminação de Interiores. Procedimento – ABNT 
 
NBR 5419 - Sistema de proteção Contra Descargas Atmosféricas. Procedimento – 
ABNT 
 
Manual de Redes Telefônicas Internas - Tubulação em Prédios. Projeto - Vol. I 

Documentos de Projeto. 

 

A execução das instalações deverá ser atendida conforme as exigências do presente 

memorial e concessionárias locais.  

 

A equipe de gerenciamento da CONTRATADA deverá estar capacitada a dar 

continuidade e desenvolver todas as atividades relativas à implantação do 

empreendimento, tais como: 

 
 Análise do projeto enviado; 

 Trâmites processos burocráticos e desenhos necessários para a aprovação dos 

projetos junto à Concessionária de Energia; 

 Fiscalização e acompanhamento dos trabalhos de construção; 

 Fiscalização e acompanhamento dos testes de recebimento e de aceitação; 

 Medição dos serviços; 

 Verificação do atendimento às normas de segurança; 

 Monitoração do progresso físico dos trabalhos através da execução do 

planejamento semanal; 

 Execução das anotações no Diário de Obra; 

 Execução dos Relatórios de Medição no formato e na freqüência exigidas pelo 

cliente; 

 Controle da documentação; 

 Fiscalização e análise do As Built; 

 Vistoria final para aceitação; 

 Elaboração e emissão de relatórios semanais; 

 Planejamento semanal dos trabalhos de construção; 

 Testes de recebimento de materiais; 
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 Progresso das atividades de campo; 

 Fornecer os desenhos “como construídos” (as built) atualizado antes do 

recebimento final. 

 Fazer os estudos de seletividade e parametrização dos relés, para a CEMIG, de 

acordo com os equipamentos elétricos fornecidos. 

 Gerenciar de forma adequada problemas encontrados; 

 Minimizar incidentes de segurança; 

 Minimizar incidentes ambientais, etc. 

 

Todos os serviços e materiais a serem empregados deverão estar em conformidade 

com a ABNT e INMETRO. 

 

Descrição das Instalações 

 

Faz parte deste memorial o fornecimento de todo o material necessário, bem como o 

fornecimento de mão de obra, encargos sociais, acompanhamento e/ou fiscalização 

para a completa execução das seguintes instalações: 

 

- Entrada de energia; 

- Quadros de Distribuição; 

- Instalação de Iluminação, Tomadas e Sirene; 

- Instalação de Telefone  

- Instalação de Lógica; 

- Instalação de Pára-raios; 

- Instalação de Aterramento. 

 

 

Entrada de Energia 

 

A alimentação de energia será oriunda da concessionária de energia elétrica da 

região, esta deverá ser em baixa tensão: 220/ 127 V – 3F + N + T (estrela) - (60Hz). 
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Antes do início das instalações o executor deverá aprovar o projeto da entrada de 

energia e solicitar a ligação no sistema estrela, 220/ 127V (3F+N+T), caso contrário 

os projetos deverão ser revisados. A partir dessa entrada de energia alimentaremos o 

quadro de distribuição geral e o quadro de alimentação das bombas de hidrante. 

 

Distribuição de Energia 

 

A distribuição de energia será na tensão de 220/ 127V, se dará a partir do Quadro 

Geral de baixa tensão identificado no projeto como QGLF(Térreo), serão oriundos os 

alimentadores dos quadros de distribuição de iluminação e tomadas e quadros de 

força. 

 

Iluminação 

 

Os circuitos finais de iluminação partem dos quadros de distribuição de cada bloco 

até os respectivos pontos de cargas, em circuitos exclusivos. Os condutos para 

proteção dos condutores a serem utilizados, serão perfilados e eletrodutos.  

 

A iluminação projetada tem por objetivo atender todas as recomendações prescritas 

na NBR 5413, o nível de iluminamento e luminárias adotadas em cada ambiente 

deverá ser adquirido conforme indicado em projeto. Caso alguma luminária 

especificada não atenda tecnicamente a necessidade de aplicação do ambiente o 

projetista deverá ser consultado para devida adequação do projeto. Os projetos 

apresentados não contemplam a iluminação decorativa dos pavimentos, caso seja 

necessário o cliente deverá contratar um projeto específico para iluminação 

decorativa. 

 

A alimentação dos circuitos de iluminação interna e externa será em 220V (2F+T). Os 

comandos das iluminações serão por interruptores bipolares, sensores de 

luminosidade (fotocélula), interruptores horários (timer) e acionados diretamente pelos 

disjuntores dos quadros correspondentes.  
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As salas de aula, salas menores, depósitos, salas administrativas, vestiários, 

sanitários, sala JEIF e diretoria serão acionados por interruptores instalados 

estrategicamente no mesmo ambiente (estes não poderão ser instalados atrás de 

portas ou armários que dificultem o acesso do usuário). 

 

As circulações, grandes salões e quadras serão acionados diretamente nos quadros. 

Iluminação externa da quadra poliesportiva e toda área de estacionamento terão seus 

acionamentos diretamente realizados pelo quadro do pavimento térreo. 

 

Em cada bloco será instalado um comando em local estratégico, este será abrigado 

em caixa de sobrepor com acesso controlado por chave que permitirá que o vigilante 

(segurança) desligue 90% da iluminação de toda edificação, este comando acionará 

os contatores de habilitaram e desabilitaram 90 % de toda a iluminação, 

permanecendo apenas a iluminação vigia. 

 

Tomadas de uso geral e de uso específico (TUG e TUE) 

 

O sistema de tomadas foi projetado de modo a atender ao layout de ocupação 

máxima de cada área. No projeto estão sendo previstas tomadas para computadores, 

impressoras, bebedouros, para manutenção, microondas, cafeteiras, salas de aula e 

outras necessidades conforme apresentado em projeto. As tomadas serão 

alimentadas em 220V (2F+T) e 127V (1F+N+T). As tomadas deverão ser fornecidas 

conforme novo padrão brasileiro de tomadas, 2P+T, 220V/ 20 A.  

 

Força 

 

Os quadros de força/ comando que alimentam os sistemas de recalque de água 

potável, combate contra incêndio e elevadores deverão ter os seus quadros 

fornecidos em conjunto com as bombas e equipamentos para evitar qualquer 

incompatibilidade de funcionamento. O projeto contempla apenas o ponto de força 

com a proteção no quadro alimentador.  
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Os chuveiros são considerados ponto de força, com caixa de passagem 4”x2” e 

espelho para saída dos cabos de ligação do equipamento. 

 

Os equipamentos da cozinha e manutenção deverão ser distribuídos conforme layout 

a ser definido pela equipe técnica do cliente. Os diagramas apresentam as previsões 

dos equipamentos/ cargas que serão implantadas nas áreas correspondentes, o 

instalador deverá prever tais alimentações em sua proposta. 

 

Proteção contra descargas atmosféricas 

 
A proteção da edificação contra descargas atmosféricas, bem como seu sistema de 
aterramento, devem ser instalados de acordo com o projeto, as recomendações dos 
fabricantes e a norma NBR-5419 da ABNT. 
 
O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será tipo Gaiola de Faraday, 
consistindo basicamente na estrutura metálica da telha, interligada à uma malha de 
alumínio através de fitas de cobre nu estrategicamente distribuídas afim de equalizar 
o processo de proteção. Esta malha será provida de algumas descidas na estrutura 
da edificação que se interligará a uma malha de aterramento indicada nos desenhos 
de implantação. 
 
Para captação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas serão utilizadas 
as telhas metálicas, desde que as mesmas tenham espessura mínima #0,5 mm, o 
sistema de captação será interligado as descidas que se darão por fitas de alumínio 
de ¾” x ¼” e/ou através de vergalhão de aço tipo CA-50. As descidas serão 
conectadas a malha de aterramento com cabo de cobre nú # 35 mm². 
 
Esta malha de aterramento será executada a 60 cm de profundidade, por onde 
correrá um cabo de cobre nú de # 50 mm2, contendo hastes de aterramento tipo 
Copperweld e caixas de inspeção para verificação do nível de aterramento. 
 
 

ATERRAMENTO 

 
Exceto onde indicado em contrário, todas as partes metálicas não energizadas, 
contendo equipamentos ou condutores elétricos como: leitos, bandejas, caminho de 
cabos, eletrodutos, caixas, postes metálicos, carcaças de motores, transformadores e 
painéis etc. serão aterrados de acordo com os desenhos, as normas e a presente 
especificação.  
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As partes metálicas não destinadas a condução de corrente elétrica deverão ser 
solidamente aterradas (estruturas metálicas, antenas, corrimão metálico, caixilhos 
metálicos, postes metálicos e outros). 
 
Os cabos enterrados são de cobre nú, a pelo menos 60 cm abaixo do nível do terreno 
ou de lajes de concreto no piso. 
 
As conexões dos cabos com as hastes nos poços de inspeção nos quadros de luz, de 
força etc. devem ser executadas com conectores do tipo pressão e/ou parafusados, 
não soldados. 
 
As conexões entre cabos enterrados, entre cabos e estrutura metálica e entre cabos 
e hastes não sujeitas à inspeção devem ser feitas pelo sistema de solda exotérmica. 
A resistência de terra (medida com conector de terra desconectado e em dia seco) 
não poderá ultrapassar 10 (dez) ohms para os sistemas de aterramento do pára-raios 
e equipamentos elétricos e 05 (cinco) ohms para o sistema de aterramento dos 
equipamentos eletrônicos. Caso isto ocorra, a EMPREITEIRA deve adotar hastes 
adicionais soldadas verticalmente às hastes cravadas ou outros métodos de sua 
conveniência, até que se atenda tal premissa. 
 
Canalizações metálicas d’água enterradas poderão ser conectadas ao sistema terra 
para se obter valores baixos de resistência de aterramento. 
 

Infraestrutura para Telefone/ Lógica (Voz/ Dados) 

 

Estão previstos os caminhamentos de eletrodutos para suprirem ao sistema de lógica/ 

telefonia particularizada para cada local (aparente, embutido, sob o piso). 

 

Na secretaria e sala de informática serão instalados os racks (com switchs, 

roteadores e outros equipamentos a serem especificados pela equipe de TI) de onde 

partirão as infra-estruturas para interligação com os pontos de voz/ dados, as infra-

estruturas foram dimensionadas considerando a utilização de 1 cabo UTP categoria 

5E para cada ponto de lógica ou telefone. As tomadas de voz/ dados serão para 

conectores tipo RJ 45. Para cada 10 cabos UPT o instalador deverá prever mais um 

cabo reserva.  

 

Qualquer ponto de voz/ dados deverá estar no máximo 90 metros de distância de seu 

rack.  
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O fornecedor do sistema de cabeamento de voz/ dados deverá contemplar em sua 

proposta a necessidade de complementação e/ou alteração da infra-estrutura 

projetada para atender 100% a necessidade do cliente. 

 

 

 

Cabeamento horizontal 

 

 Não será permitido que o traçado dos eletrodutos utilizados no esteiramento tenha 

curvas com ângulos de 90º ou superiores, sendo mandatória a utilização de uma 

curva suave. 

 Para o cabeamento que partirá da sala de informática até cada equipamento, será 

mandatória a utilização de cabo de par trançado Categoria 5E. 

 

Shaft para cabeamento vertical 

 

 Toda a tubulação deverá ser em ferro galvanizado com exceção dos trechos 

embutidos em alvenaria ou embutidos no piso.  

 Todos os dutos deverão possuir guias, inclusive reservas, e serem identificados na 

totalidade de seu percurso, conforme a especialização do cabeamento que irá 

comportar. 

 Deverão ser contemplados os sistemas de vedação e impermeabilização nas 

conexões com as caixas externas de telefonia e acesso óptico que estão sujeitas a 

inundação. 

 Todas as caixas de acesso deverão possuir elementos que possibilitem a amarração 

do cabeamento interno de forma a aliviar a tensão mecânica sobre o cabo. 

 

Especificação Técnicas das Instalações 

 

Os serviços deverão ser executados com esmero e deve-se conseguir bom 

acabamento estético, de acordo com o cronograma de trabalhos da parte civil, 

devendo ser observados os seguintes itens: 
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 Toda a tubulação embutida será em PVC; 

 Toda a tubulação aparente será em ferro galvanizado; 

 Os eletrodutos rígidos e as caixas deverão ser interligados por meio de buchas e 

arruelas; 

 As curvas em eletrodutos rígidos de diâmetro 3/4" poderão ser feitas no local com 

material apropriado; 

 Durante a concretagem, todas as pontas de tubos deverão ser fechadas; 

 Antes da enfiação todas as tubulações e caixas devem ser limpas; 

 Nas tubulações secas deverá ser deixado arame guia (no mínimo o número 16) e 

só poderão ser usados como lubrificante, talco ou parafina; 

 Não serão permitidas caixas ou quadros de madeira ou outro material combustível;  

 O quadro de distribuição deverá obedecer aos capítulos 411 e 412 da NBR-5410 e 

a NBR-6808; 

 A ocupação máxima do volume do quadro de distribuição com equipamentos não 

deverá ultrapassar 40%; 

 Deverá ser feito teste de isolação em todos os circuitos que não deverão ser 

inferiores a 2 Megaohms. 

 
ACESSÓRIOS 
 
 
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – QGLF-TÉRREO  
 
Os equipamentos abrangidos por este deverão observar em seu projeto, materiais, 
ensaios e construção as normas técnicas aplicáveis da ABNT, últimas revisões, e 
normas a fins da ANSI, IEC e NEMA. Em caso de divergências entre normas, 
prevalecerão as da ABNT, e na sua inexistência, aquela que for mais rigorosa. 
 
DESENHOS  
 
Antes da fabricação deverão ser apresentados ao cliente para aprovação: 
 Desenho dimensional; 
 Relação de materiais; 
 Lista de etiquetas; 
 Memória de cálculos dos esforços térmicos e mecânicos dos barramentos; 
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 Demais complementares necessários. 
 
GARANTIA 
 
O fornecedor deverá garantir que o quadro e seus componentes estarão de acordo 
com as características especificadas ou implícitas nesta especificação. O fornecedor 
será responsável por qualquer falha ou defeito que venha se constatar no período de 
18 (dezoito) meses a contar da data de recebimento do equipamento, obrigando-se, 
se necessário, a reparar ou substituir o equipamento às suas expensas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
O painel deverá ser construído em chapas de aço, bitola mínima número 12 USG, 
com portas em chapas de aço de bitola mínima número 14 USG. O acabamento 
externo será em esmalte poliuretânico ou tinta pó epóxi, cor cinza claro, referência 
Munsell número 6,5. As partes internas, espelhos, suportes serão na cor laranja 
Munsell 2,5N. O painel deverá ser fornecido sobre base soleira com altura de 85 mm 
em chapa metálica de bitola mínima número 11 USG com furação para fixação e com 
os respectivos chumbadores. Deverão atender a NR-10. 
 
BARRAMENTOS 
 
Os condutores do barramento e suas conexões deverão ser de cobre eletrolítico, 
dimensionados para suportar as correntes térmicas e eletrodinâmicas. Todos os 
condutores de barramento deverão ser fixados sobre suportes de material não 
higroscópico, com propriedades dielétricas adequadas e resistentes aos efeitos 
térmicos e mecânicos das correntes de curto circuito e revestidos com material termo 
retrátil. A seqüência das fases nos barramentos vistas de frente do painel deverá ser 
ABC quando percorridas da esquerda para a direita, da frente para trás e de cima 
para baixo. 
As fases serão identificadas conforme segue: A: preta, B: vermelha, C: branca. 
Deverão ser previstas na parte inferior do painel, barras de terra e neutro, indicados 
respectivamente pelas cores verde e azul-clara. 
 
 
CIRCUITOS SECUNDÁRIOS 
 
Os condutores utilizados na fiação deverão ser flexíveis, unipolares, de cobre 
eletrolítico e com isolamento termoplástico PVC - 70 graus, para 750V, com 
características de auto-extinção e não propagação de fogo. Seção nominal mínima 
2,5 mm² na cor cinza para comando. Os bornes deverão ser termoplásticos flexíveis, 
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do tipo ST5 da CONEXEL. Para passagem da fiação dos instrumentos de medição, 
deverão ser utilizadas chaves de testes tipo SW72 da APESA. Para a identificação da 
fiação deverão ser utilizados anéis de plástico fixados sobre pressão. Todos os 
dispositivos auxiliares (contatos auxiliares, contatos de alarme e bobinas de abertura) 
dos disjuntores gerais, chaves magnéticas e comutador deverão ter fiação levada à 
régua de bornes terminais. 
 
 
 
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO 
 
DISJUNTORES PARCIAIS 
 
Serão em caixa moldada, tripolares, bipolares, ou monopolares. As correntes 
nominais serão conforme os diagramas fornecidos. Os disjuntores reservas indicados 
farão parte do fornecimento e a indicação de previsão com barramento, deverá ter no 
espelho a furação e tampa removível para futura instalação do disjuntor.  
 
 
ATERRAMENTO 
 
Todas as partes articuláveis sobre dobradiças ou artefato mecânico similar deverão 
estar solidamente aterradas à estrutura de sustentação do painel através de 
cordoalha de cobre estanhado. 
 
ACESSÓRIOS 
 
O quadro deverá ser fornecido com os seguintes acessórios: 
 Porta documentos (planta com as built do diagrama do quadro) 
 Porca olhal para sustentação 
 Parafusos para fixação dos conectores dos cabos de chegada e saída do painel, 

inclusive para as barras de neutro e terra. 
 Perfil metálico tipo “U” para amarração dos cabos de força; 
 Trinco com chave; 
 Veneziana e ventilador de exaustão em cada módulo. 
 Placa de identificação do quadro e da tensão utilizada. 
 
 
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Serão do tipo de sobrepor, embutir ou autoportantes, conforme o caso, executados 
em chapas de aço, dotados de barramentos para as fases, neutro e terra.  
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 Os barramentos das fases serão recobertos com capa isolante termo encolhível.  
 Terão espelho interna com porta etiqueta plástica, trinco puxador e ventiladores de 

exaustão (quando tratar-se de quadros principais).  
 A superfície metálica será tratada mediante jateamento com granalha de aço 

angular, padrão de limpeza metal branco A Sa3, recebendo proteção anticorrosiva 
através de demão de fundo poliuretano. O acabamento será através de esmalte 
poliuretano, obedecendo a uma espessura média de 60 mícrons. 

 
DESENHOS 
 
Antes da fabricação deverão ser apresentados ao cliente para aprovação: 
 
 Desenho dimensional; 
 Diagramas unifilares de força e funcionais de sinalização e proteção; 
 Relação de materiais; 
 Lista de etiquetas; 
 Memória de cálculos dos esforços térmicos e mecânicos dos barramentos; 
 Demais complementares necessários. 
 
GARANTIA 
 
O fornecedor deverá garantir que o quadro e seus componentes estarão de acordo 
com as características especificadas ou implícitas nesta especificação. O fornecedor 
será responsável por qualquer falha ou defeito que venha se constatar no período de 
18 (dezoito) meses a contar da data de recebimento do equipamento, obrigando-se, 
se necessário, a reparar ou substituir o equipamento à suas expensas. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
 
Os equipamentos a serem fornecidos deverão observar em seu projeto, materiais, 
equipamentos e montagem, as Normas Técnicas da ABNT, ANSI, IEC e NEMA. 
 
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 
Todos os elementos e materiais deverão estar de acordo com o delineado neste item. 
O afastamento de um requisito especificado poderá ser considerado em ocasiões 
específicas, quando tais requisitos conflitarem diretamente com a prática padrão do 
fornecedor. Em tais ocasiões, as solicitações para alterações deverão ser efetuadas 
por escrito e dependerão da aprovação do cliente. 
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DISJUNTORES 
 
O disjuntor geral deverá ser do tipo termo-magnético para proteção dos 
equipamentos contra sobrecarga e curto-circuito, deverão ser equipados com um 
disparador térmico (bimetal) e um disparador eletromagnético, com característica de 
disparo 5 a 10 x In (Curva “C”), com capacidade de ruptura mínima de 15 kA em 220 
V para o disjuntor geral e 5 kA em 380V para os disjuntores parciais. As correntes 
nominais serão conforme os quadros de cargas. Construção: caixa em material 
isolante, acionador cor preta, terminais para cabos de até 25 mm², fixação por engate 
rápido sobre trilho de 35 mm conforme DIN EN 50022, vida útil de 20.000 operações. 
Normas: de acordo com IEC 947-2, capacidade de interrupção conforme UL 489. Os 
disjuntores reservas indicados farão parte do fornecimento e a indicação de previsão 
com barramento, deverá ter no espelho a furação e tampa removível para futura 
instalação do disjuntor.  
 
INTERRUPTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS 
 
Os interruptores diferenciais residuais (DR) deverão atender as seguintes 
características: 
Serão montados em trilho DIN 35 mm, botão para teste periódico na face frontal 
Temperatura de funcionamento: -5ºC a +40º, classe de proteção da caixa IP20. 
Características Técnicas: sensibilidade diferencial de 30 mA instantânea, protegido 
contra disparos intempestivos, seccionamento plenamente aparente, 2 e 4 pólos.  
 
TESTES 
 
Após montagem elétrica, serão realizados os testes preliminares, a saber: 
- Conformidade com o projeto; 
- Verificação de todos os componentes, conforme lista de materiais aprovados pelo 

cliente; 
- Verificação da polaridade dos transformadores e dos instrumentos; 
- Verificação das resistências dos contatos (no caso de equipamento extraível); 
- Verificação da continuidade da fiação; 
- Controle dos ajustes mecânicos dos mecanismos, etc; 
- Ensaios de isolação dos relés (se for o caso). 
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MATERIAIS 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Os condutores de interligação entre a entrada de energia e o quadro geral (QGLF-
Térreo), alimentadores dos quadros parciais e pontos de força deverão ser em cabo 
de cobre flexível, isolação em EPR (borracha etileno-propileno). Temperatura máxima 
de operação no condutor de 90º em regime normal. 
 
Os condutores de distribuição de energia deverão ser em cobre flexível, tensão de 
isolamento 750V, temperaturas máximas de 70°C em regime normal. 
  
Normas aplicáveis: NBR 6880, NBR 6148, NBR 6245 e NBR 6812.  
Fabricantes: PRYSMIAN, FICAP ou PHELPES DODGE. 
 
TRIFÁSICO 
Preta/Vermelha/ Branca/: Fases 
Azul : Neutro 
Verde : Terra 
 
MONOFÁSICO: Circuitos monofásicos seguirão as cores das respectivas fases. 
Amarela : Retorno 
Azul : Neutro 
Verde : Terra 
 
Nas tubulações aparentes abaixo do nível do forro, deverão ser usadas braçadeiras 
com cunha cônica, zincadas. Acima do nível do forro, poderão ser usadas 
braçadeiras do tipo "D", zincadas. 
 
Os conduletes serão de alumínio fundido, com tampa e junta de neoprene, seção 
transversal interna mínima equivalente ao dobro da seção do eletroduto de entrada.  
 
Nos pontos de espera para lógica, os conectores RJ45 deverão ser instalados em 
conduletes fabricados em alumínio fundido. Deverá ser observada a compatibilidade 
entre tampas e conectores RJ45 fêmea a serem instalados. 
 
Os interruptores serão do tipo de embutir em termoplástico auto-extinguível, para 
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10A-250 V. Padrão de referência: SILENTOQUE da PIAL LEGRAND, ou de 
fabricação SIEMENS ou STECK. 
 
As tomadas serão construídas em material termoplástico auto-extinguível ou em 
conduletes de alumínio, 2P + T 10A, novo padrão brasileiro, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 14136; deverão seguir as referências das plantas do projeto 
elétrico. 
 
Os perfilados serão do tipo liso, U-38 x 38 mm, com tampa de pressão em chapa 
dobrada, 18 MSG, zincada. 
 
Os suportes deverão ser de acordo com os detalhes apresentados no projeto, 
suspensos por vergalhão de aço roscado com as seguintes dimensões: 3/8” para 
perfilados e 1/4” para eletrocalhas. As sustentações serão fixadas à estrutura de 
concreto através de chumbadores tipo cone-jaqueta com as seguintes dimensões: 
1/4” para perfilados e 3/8” para eletrocalhas. 
 
Quando fixados a estrutura metálica auxiliar deverão ser utilizados braçadeiras 
especiais em aço galvanizado. As luminárias serão sustentadas através de arame 
galvanizado # 18 AWG fixados à estrutura de concreto por golpe de metal 1.1/4” x ¾”. 
 
 
INSTALAÇÕES DE TELEFONIA 
 
As instalações de telefonia compreendem a execução da distribuição da tubulação e 
fiação dos ramais internos a partir do DG até os pontos indicados no projeto. A 
instalação e ativação da central de telefonia deverá ser encargo da empresa 
fornecedora da mesma. 
 
REDE LÓGICA 
 
Generalidades: As instalações de dados do sistema de automação comercial 
compreendem a distribuição da rede de lógica. A instalação dos HUBs da rede e 
interligação de micros será executada por fornecedor à ser definido pelo cliente. 
As instalações serão por eletrocalhas lisas galvanizadas, perfilados lisos do tipo U- 
38x38 mm e 76x38 mm com tampa de pressão em chapa dobrada 18 MSG, zincada 
e eletrodutos de aço galvanizado tipo pesado Ø 20 mm (3/4”). 
 
MONTAGEM 
 
CONEXÕES 
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As conexões de condutores entre si e com equipamentos devem ser adequadas aos 
materiais dos condutores ou dos terminais dos equipamentos, instaladas e utilizadas 
de modo adequado. 
As conexões devem estar em condições de suportar os esforços provocados por 
correntes de valores iguais às capacidades de condução de corrente e por correntes 
de curto-circuito, determinadas pelas características dos dispositivos de proteção. Por 
outro lado, as conexões não devem sofrer modificações inadmissíveis em decorrência 
de seu aquecimento, do envelhecimento dos isolantes e das vibrações que ocorrem 
em serviço normal. Em particular devem ser consideradas as influências de dilatação 
térmica e das tensões eletroquímicas que variam de metal para metal, bem como as 
influências das temperaturas que afetam a resistência mecânica dos materiais.  
Devem ser tomadas precauções para evitar que partes metálicas de conexões 
energizem outras partes metálicas normalmente isoladas de partes vivas. 
As conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de contato independa do 
material isolante. 
As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas 
para o tipo e tamanho do conector utilizado, de acordo com as recomendações do 
fabricante do conector. 
 
 
ELETRODUTOS 
 
Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre 
extremidade e caixa, podem ser previstas no máximo três curvas de 90º ou seu 
equivalente até no máximo 270º. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas 
de deflexão superior a 90º. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem 
reduzir efetivamente seu diâmetro interno. 
As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congêneres devem 
ser fechadas pelos espelhos que completem a instalação desses dispositivos. 
Os eletrodutos só devem ser cortados verticalmente ao seu eixo. Deve ser retirada 
toda a rebarba susceptível de danificar as isolações dos condutores. Os condutores 
somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de 
eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A 
enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. 
Todos os eletrodutos deverão ser sustentados por meio de suportes apropriados, não 
sendo permitido pendurá-los em qualquer tubulação ou duto de outra instalação.  
Ainda, todas as tubulações sem fiação, deverão ser providas de guia de arame. 
Só deverão ser admitidos em instalação aparente eletrodutos que não propaguem 
chamas.  
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Só são admitidos em instalação embutida os eletrodutos que suportem os esforços de 
deformação característicos do tipo de construção utilizado. Toda a rede de 
eletrodutos deverá formar um sistema eletricamente contínuo e ligado a terra. 
Quando externa, a rede de eletrodutos deverá ser fixada à estrutura do prédio através 
de braçadeiras apropriadas de aço galvanizado. O traçado dos eletrodutos neste caso 
deverá acompanhar as linhas ortogonais do prédio. 
As emendas entre os eletrodutos deverão ser feitas através de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem unidas, que deverão ser introduzidas nas luvas até 
se tocarem, para assegurar a continuidade da superfície interna da tubulação.  
Todas as curvas utilizadas deverão ser fabricadas ou dobradas a frio com ferramenta 
especial. Não deverão ser empregadas curvas com deflexão superior a 90 graus. 
Nos trechos terminais (ligação de equipamentos), deverão ser utilizados eletrodutos 
tipo flexível. Os eletrodutos flexíveis não deverão sofrer emendas. A fixação dos 
mesmos será feita por braçadeiras apropriadas, espaçadas no máximo de 30 cm. 
 
CONDULETES 
 
Devem ser empregados conduletes: 
 Em todos os pontos de entrada ou saída de condutores da tubulação, exceto nos 

pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os 
quais nestes casos devem ser arrematados com buchas; 
 Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores; 
 
Os conduletes devem ser colocados em lugares facilmente acessíveis e serem 
providos de tampas. Os conduletes de saída para alimentação devem ser fechadas 
pelas placas destinadas à fixação desses equipamentos. 
Deverão ser empregados conduletes nos pontos de instalação dos motores ou outros 
equipamentos. 
A distância máxima entre conduletes deverá ser determinada de modo a permitir fácil 
enfiação dos condutores. Nos trechos retilíneos o espaçamento deverá ter no máximo 
o comprimento de 15 m. Nos trechos com curvas este espaçamento deverá ser 
reduzido para 3m para cada curva de 90ºC. 
 
CANALETAS E PERFILADOS 
 
As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas, e os perfilados 
devem ser escolhidos e dispostos de maneira a não poder trazer prejuízo aos cabos. 
Eles devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as 
influências externas a que são submetidos. 
 
CONDUTORES 
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O dimensionamento dos condutores para diversas interligações (força e comando) 
está indicado em planta. Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa 
termoplástica, adequadamente isolados para a tensão indicada. Nos locais 
assinalados onde deverão ser previstos pontos de força, o dimensionamento dos 
mesmos desde o QD deverá considerar além da potência especificada, a queda de 
tensão admissível. 
 
Devem-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja estritamente necessário, elas 
deverão manter características similares às dos condutores utilizados e estar 
localizadas dentro de conduletes, feitas com solda após limpeza com lixa fina nas 
extremidades dos condutores e entrelaçamento dos mesmos. As emendas deverão 
ser isoladas com fita antiaglomerante e revestidas externamente com fita plástica. 
A enfiação dos condutores só poderá iniciar após a canalização estar perfeitamente 
limpa e seca. Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento 
tenha sido danificado ou recomposto. Todos os condutores deverão ser identificados 
em ambas as extremidades de acordo com o projeto. Não será permitido o 
lançamento de condutores fora de eletrodutos, fixados às estruturas ou soltos acima 
de forros. 
 
DOCUMENTAÇÃO 
 
Deverá ser fornecida ao cliente na condição de documentação como construído (as 
built), os seguintes documentos: 
a) Plantas; 
b) Esquemas (esquemas unifilares, trifilares e outros que se façam necessários); 
c) Detalhes de montagem, quando necessários; 
d)Especificação dos componentes: descrição sucinta do componente, características 
nominais e norma(s) a que devem atender. 
 
EQUIPAMENTOS 
 
ILUMINAÇÃO 
 
LUMINÁRIAS 
 
As luminárias estão descritas na relação de materiais, com a indicação dos 
fabricantes e referência dos modelos adotados. Todas as luminárias à serem 
utilizadas deverão ser previamente aprovadas pelo cliente e pela empresa de 
arquitetura. Caso o cliente, ou o arquiteto ou o instalador identifique alguma luminária 
que esteja com especificação incompatível com o ambiente deverá solicitar a 
adequação do projeto. 
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Todas as luminárias, projetores, arandelas e outros equipamentos de iluminação 
deverão ser fornecidos completos com lâmpadas, soquetes, reatores, ignitores, 
transformadores e acessórios que se fizerem necessários. 
 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Ver especificações técnicas do projeto de Proteção e Combate a Incêndio. 
 
LÂMPADAS 
 
As lâmpadas à serem fornecidas em conjunto com as luminárias deverão ser em 
tecnologia LED, conforme projeto. 
 

 

GERAÇÃO FOTOVOLTAICA  

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 O sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos: 

 - Módulos fotovoltaicos; 

 - Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 - Inversor AC/DC;  

- Cabos de conexão; 

 - Dispositivos de proteção CC e CA. 

 O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos de séries de módulos, onde 
cada série é composta por diversos módulos fotovoltaicos, que por sua vez são compostos de 
diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de 
energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica).  

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte 
dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado de forma adequada.  

Os cabos provenientes dos diversos conjuntos de series se conectam entre si por intermédio de 
uma caixa de junção, a saída da caixa de junção é ligada ao inversor.  
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Os inversores transformam a corrente contínua (C.C) em corrente alternada (C.A). A energia 
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio do 
ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia produzida.  

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é proporcional à 
irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos.  

A energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou 
injetada na rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada 
em corrente alternada. 

 Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo 
de minimizar o consumo do sistema.  

Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente 
quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções 
de conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha 
da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

 O módulo fotovoltaico fabricado deverá ser constituído de células de silício Policristalino, possuir 
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para 
suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de 
qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O 
módulo fotovoltaico deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A 
garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de 
duração. A garantia de produção mínima deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 
anos de sua potência nominal (Wp). A seguir, estão presentes as características técnicas desse 
módulo: 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MÓDULO FOTOVOLTAICO 

MÓDULO FOTOVOLTAICO  
 

Marca/Modelo  A DEFINIR 
Tecnologia  Policristalino 
Potência Nominal - P em (Wp)  275 
Tensão de Circuito Aberto - Voc (V)  38,3 
Tensão de Máxima Potência - Vmp 
(V)  

31,3 

Corrente de Curto Circuito - Isc (A)  9,31 
Corrente de Máxima Potência - Imp 
(A)  

8,80 

Coef. Temperatura da Potência 
(%/C)  

-0,40 
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Coef. Temperatura Isc (%/C)  0,053 
Coef. Temperatura Voc (%/C)  -0,31 
NOCT (ºC)  45 ( +/- 2) 
Comprimento (mm)  1650 
Largura (mm)  992 
Altura (mm)  40 
Peso (Kg)  18,2 
 

 

 

 

INVERSOR SOLAR  
 
 
O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada nos módulos 
fotovoltaicos em corrente contínua (DC), na forma de corrente alternada (AC) para entregar à 
rede.  
 
Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor deixa de 
fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de segurança para 
os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia.  
 
Voltando os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta a rede 
automaticamente.  
 
Os inversores aplicados em sistemas fotovoltaicos devem atender aos requisitos estabelecidos na 
ABNT NBR IEC 62116. Funcionará também como dispositivo de monitorizarão de isolamento, 
para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 
isolamento. 
 
O lado de corrente continua (DC) do inversor, será conectado aos módulos fotovoltaicos, e no 
lado de corrente alternada (AC), será conectado ao quadro de distribuição elétrica mais próximo 
da planta fotovoltaica, com tensão monofásica de saída AC de 230 V. 

 Caso a tensão FN do ponto de conexão seja de 127 V, as saídas F e N do inversor serão ligadas 
em duas fases, conforme digrama fasorial a seguir. 
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Diagrama fasorial do ponto conexão 

 

 

 

 

 

O inversor terá um microprocessador, garantindo que a corrente alternada será uma curva 
senoidal com o mínimo de distorção.  
 
O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima transferência de 
potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede com o mínimo de 
perdas possíveis. Este modelo de inversor garante uma ótima qualidade de energia com baixa 
distorção harmônica (<3%).  
 
Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com a rede, do tipo auto comutação, por meio 
de bandas de histerese de operação. Tem a função de anti-ilhamento, através da medição da 
impedância da rede. 
 
O inversor possui um rendimento de 96% a 100% da potência nominal. Em operação seu 
consumo é inferior a 30 W, e a noite fora de operação, o consumo é de 1 W. Tem um fator de 
potência igual a um, para a faixa de potência requerida.  
 
Quando o gerador fornece uma potência acima de 180 W, o inversor tem condições de alimentar 
a rede de energia. Este valor é para dias de radiação muito baixa, de modo que satisfaz 
facilmente a necessidade do inversor para fornecer energia a rede.  
 
O equipamento conta com classe de proteção IP - 65, com uma faixa de temperatura tolerável, de 
-25°C a +60°C, e uma umidade relativa de 0 a 100%. A seguir está às principais características 
do modelo do inversor: 
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INVERSOR  
Modelo  A DEFINIR 
Potência Fotovoltaica máx. (kWp)  15 
Tensão Máxima DC  600 
Tensão Mínima DC  200 
Corrente Máxima MPPT1 DC (A)  25 
Corrente Máxima MPPT2 DC (A)  16,5 
Potência AC (KW)  12 
Corrente Máxima AC (A)  21,7 
Tensão AC  220 
Sistema (Mono/Trif)  Tri 
Dimensões (mm)  724x511x227 
Peso (Kg)  29 
Grau de Proteção  IP 66 
Frequência  60 
Dimensões (mm)  724x511x227 
Peso (Kg)  29 
Grau de Proteção  IP 66 

 
ESTRUTURA METÁLICA  
 
A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos para evitar 
corrosão por conta de intempéries.  
 
Estas estruturas de apoio para módulos fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da 
carga de vento para a área em questão, e a altitude da instalação.  
 
Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são calculados para uma perfeita distribuição de 
peso na estrutura, seguindo todas as recomendações do fabricante.  
 
O desenho da estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 
módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual necessidade 
de substituição de elementos.  
 
Os módulos serão prestados fora das sombras das paredes e fixados a própria estrutura.  
O modelo adotado para esta instalação será conforme a imagem a seguir: 
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PADRÃO DE ENTRADA 
  
O padrão de entrada deverá ser montado conforme a norma de Conexão de Micro e Mini 
Geração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica. No padrão de entrada 
será colocado uma ou mais placas de advertência, confeccionada em aço inoxidável ou alumínio 
anodizado, deverá ser afixada de forma permanente na tampa da caixa de medição do padrão de 
entrada ou cabine primária da unidade consumidora, com os dizeres “CUIDADO – RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, com gravação indelével. 
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MEDIDOR BIDIRECIONAL  
 
O sistema de medição de energia utilizado pelo usuário deverá ser tipo bidirecional. Em outras 
palavras, o medidor instalado na entrada deste usuário, será capaz de registrar o consumo e a 
geração de eletricidade. Este medidor bidirecional certificado pelo INMETRO é homologado pela 
concessionaria local, e será instalado pela mesma.  
 
O consumo corresponde ao fluxo de potência com o sentido tradicional da concessionária para o 
usuário. A geração corresponde à injeção ou exportação de energia para a rede elétrica, que 
ocorrerá nos instantes em que a geração fotovoltaica for superior ao consumo da unidade 
consumidora.  
 
O medidor do tipo bidirecional deverá ter dois registradores, com numerações distintas, um para o 
consumo e outro para a geração de eletricidade. Isso permitirá a apresentação de dois valores, 
um de geração e outro de consumo, nas faturas de eletricidade dos usuários que possuem um 
sistema fotovoltaico registrado junto à concessionária.  
 
Existe um único ponto de conexão do medidor com a rede elétrica, no qual pode ocorrer, entrada 
ou saída de energia. 
 
O gerador fotovoltaico será conectado ao quadro elétrico mais próximo da planta, e as cargas são 
alimentadas por meio deste. 
 
 
 
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CC E CA  
 
Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, deverão ser 
incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) os seguintes 
dispositivos:  
 
Circuito de Corrente Continua:  
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DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto);  

Fusíveis;  

Seccionadora.  
Circuito de Corrente Alternada:  
DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto);  

Disjuntores Termomagnéticos;  
 
Todos os equipamentos deverão ser condicionados em quadros elétricos com proteção de 
intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal autorizado, quanto 
às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de manutenções futuras.  
Caso o inversor apresente incorporado a ele alguma das proteções aqui descritas, será 
dispensado o uso de equipamento externo. 
  
CONDUTORES E ELETRODUTOS  
 
Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e sua seção 
será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja inferior a 4%, 
conforme a norma ABNT NBR 5410.  
O circuito entre a série de módulos e a entrada DC do inversor, deverá ser composto por cabos 
preparados para ambientes externos com secção entre 4 e 6 mm². Serão utilizados conectores do 
tipo MC4, concebidos especificamente para utilização em sistemas fotovoltaicos para interligar os 
módulos um ao outro em série e/ou paralelo no circuito.  
 
Os módulos fotovoltaicos já saem de fábrica com um cabo e conectores MC4, assim como a 
entrada DC do inversor já é preparada para este tipo de conector, o que melhora a qualidade da 
instalação, facilita a conexão entre módulos e apresentam melhor durabilidade quando expostos 
as condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos.  
 
Os circuitos serão condicionados em eletrodutos e os cabos serão de cobre isolado tipo HEPR 
0,6/1 kV de tensão nominal não inferior a 1000 V de isolação. 
 
ATERRAMENTO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA  
 
A instalação de aterramento cumpre com a norma ABNT NBR 5419 proteções de estruturas 
contra descargas atmosféricas. Toda peça condutora da instalação elétrica que não faça parte 
dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente ou acidentalmente, possa ficar sob tensão, deve 
ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos. A este aterramento se conectará a 
estrutura de fixação dos geradores fotovoltaicos e o borne de aterramento do inversor. O sistema 
de aterramento da instalação fotovoltaica deve ser interligado ao sistema de aterramento principal 
da instalação.  
O aterramento está presente em diversos sistemas de proteção dentro da instalação fotovoltaica: 
proteção contra choques, contra descargas atmosféricas, contra sobtensões, proteção de linhas 
de sinais, equipamentos eletrônicos e proteções contra descargas eletrostáticas.  
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O valor da resistência de aterramento será tal que qualquer massa não possa dar tensões de 
contato superiores a 25 V (situação 2 tabela C.2 ABNT NBR 5410:2004).  
A norma brasileira de proteção contra descargas atmosféricas (NBR 5419) recomenda uma 
resistência de terra com valor máximo de 10 ohms, para isto é necessário conhecer o tipo e a 
resistividade do solo e as opções de aterramento. 
 
 
CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA  
 
  
 
DADOS UTILIZADOS 
Módulo fotovoltaico 270 W 
Quantidade de módulos 60 
Potencia do sistema 16,2 kW 
Área de placas 120 m2 
Inclinação segue telhado 
Geração mensal estimada 1800 kWh 
Porcentual estimada de economia 25 % 
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Este documento tem por objetivo complementar as informações constantes dos desenhos de 

projeto, apresentando especificações, parâmetros de dimensionamento, descrição dos 

sistemas e critérios de instalação. 

Estas especificações técnicas estabelecem, em conjunto com seus anexos, o escopo e as 

condições gerais de fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços para execução das 

Instalações de Hidráulicas da EMEF PADRÃO 2012_17S_REV.2019. 

Será de responsabilidade da Empreiteira / Construtora, a elaboração dos documentos para o 

processo de aprovação e solicitação para ligação definitiva de água e esgoto junto à Sabesp.  

Todos os serviços mencionados neste memorial e no projeto deverão ser objetos de um 

contrato global com a empreiteira, não comportando pagamentos adicionais para nenhum 

serviço constante no escopo. 

Com base no projeto e memorial, a Empreiteira deverá fazer levantamentos e completos 

minuciosos de todos os serviços, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, 

supervisão e coordenação dos serviços necessários à perfeita execução do escopo. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 
 

•SISTEMA DE COLETA DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTOS SANITÁRIOS 
 

O sistema de coleta de esgoto sanitário adotado foi o tradicional, com esgotamento por 

gravidade encaminhando para a rede pública.  

Toda a rede de coletores, sub-coletores e ramais de esgoto foi dimensionada de acordo com a 

NBR 8160, considerando-se o número de unidades Hunter de contribuição dos aparelhos 

sanitários. 

Os coletores e sub-coletores serão instalados com a declividade indicada em projeto, não 

sendo em momento algum inferior à declividade mínima de 1%. 

Os coletores serão executados em PVC série R. 

Todos os efluentes secundários serão conduzidos a desconectores (caixas de gordura ou 

sifonadas), e então lançados nas redes primárias. 

Os efluentes primários serão reunidos e conduzidos através de caixas de inspeção à rede 

externa. A ligação à rede pública deverá ser solicitada a concessionária local. 

As ligações á rede publica só poderão ser executados pelo INSTALADOR, após confirmação 

dos pontos de ligação pela concessionária, caso não exista rede pública de esgoto no local 

onde será implantado o padrão deverá ser projetado sistema de tratamento de esgoto. 
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•SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

Para efeitos de dimensionamento foram consideradas as seguintes condições meteorológicas: 

• Intensidade pluviométrica local: 230 mm/h 

• Período de retorno: 50 anos 

• Duração da precipitação: 5 minutos 

As águas pluviais serão coletadas por meio de caixas anti-vórtice e grelhas hemisféricas nas 

coberturas e calhas, serão conduzidas ao reservatório inferior de aproveitamento de água de 

chuva de 10 m3. O extravasor da caixa de aproveitamento deverá ser interligado a caixa de 

retenção de água de chuva. 

Todas as calhas deverão ter inclinação mínima de 0,5% no sentido dos ralos de captação e 

possuir extravasor de Ø150mm em cada extremidade. 

As coberturas e calhas serão novas, bem como toda a rede de águas pluviais. Toda tubulação 

aparente será em PVC reforçado, a tubulação enterrada deverá seguir as especificações em 

projeto.  

As águas coletadas na rede externa serão conduzidas ao reservatório de retenção de águas 

pluviais de 20 m3. 

 

•SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA 
 

O empreendimento será abastecido por dois sistemas distintos de distribuição de água. A água 

proveniente da concessionária (potável) irá atender o consumo de refeitório, lavatórios, 

lavagem e irrigação e a água de chuva tratada (bruta) irá atender o consumo das descargas 

dos vasos sanitários. 

 

ESTIMATIVA DE CONSUMO E RESERVAS 

CONSUMO GERAL           
ESCOLA  INTEGRAL 700 50 l/aluno 35.000 l/dia 
            
POTAVEL       24.500 l/dia 
APROVEITAMENTO       10.500 l/dia 
INCËNDIO       12.000 l/dia 
            
ÁGUA POTAVEL (RESERVA 2 DIAS)      49.000 litros 
INFERIOR       30.000 litros 
SUPERIOR (CONSUMO+INCENDIO)       30.000 litros 
AGUA BRUTA            
INFERIOR       10.000 litros 
SUPERIOR       15.000 litros 
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ÁGUA POTÁVEL 
 

O prédio será suprido pela concessionária local, por meio de sua rede pública. A medição de 

entrada será única. 

O Ramal de Entrada só poderá ser executado, após aprovação pelo INSTALADOR do seu 

dimensionamento na concessionária. Para efeitos de orçamento deverá ser considerado que o 

cavalete de medição e a tubulação do ramal de entrada serão de 20 mm de diâmetro. 

 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL 

A água potável proveniente da entrada será conduzida ao reservatório inferior enterrado 

localizado próximo a entrada de pedestres com capacidade total de 30 m3 (seis de 5 m3 em 

fibra de vidro) e conduzidos através de um conjunto de bombas de recalque aos dois 

reservatórios superiores de 15 m3 em fibra de vidro. 

Os reservatórios serão divididos de forma a garantir a continuidade do abastecimento do 

prédio, quando da limpeza ou manutenção dos mesmos.  

As áreas em torno dos reservatórios deverão obedecer aos requisitos da norma NBR-5626 da 

ABNT, e, estar livres de tubulações de esgoto, águas pluviais e gás, de forma a se evitar a 

contaminação da água potável armazenada. 

 

RECALQUE 

O conjunto de bombas de recalque de água potável do reservatório inferior para o superior será 

automatizada através de bóias.  

As características das bombas de recalque potável são:  

Vazão = 2 l/s  

Hm = 29 mca  

Pot. = 2 cv  

Nas ligações das bombas com os reservatórios, nas sucções e recalques deverão ser 

utilizadas uniões e válvulas tipo esfera, acrescentando válvulas de retenção nas saídas das 

bombas. 

É de responsabilidade da Construtora o fornecimento do quadro, fiação, infra-estrutura, 

bombas e devidas ligações. 

 
DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL 

A distribuição de água potável para o prédio será feita a partir dos reservatórios superiores por 

gravidade. A distribuição se dará através de colunas de água potável para lavatórios, 

bebedouros, torneiras, entre outros. 

As colunas de Água Fria serão instaladas em prumadas próprias, com acesso permanente para 

manutenção, sendo comuns a todos os pavimentos e terão derivações individualizadas com 

Registro de Isolamento. 
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As tubulações enterradas, e distribuição interna à edificação serão executadas em PVC 

marrom soldável classe 15, exceto onde indicados, os espaçamentos entre fixações deverão 

atender as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

ÁGUA BRUTA (CHUVA) 
 

A água tratada será para atender as descargas de vasos sanitários, e deverá ser identificada 

com placa de aviso de água não potável.  

Os abastecimentos e fornecimentos de água de chuva são provenientes da cobertura não 

podendo ser utilizada água de captação de piso. As captações serão feitas através de 

condutores verticais, e redes enterradas e encaminhadas ao reservatório. Antes do seu 

armazenamento, o sistema passará por filtros especiais, que separam a água de chuva de 

impurezas como folhas, galhos, insetos e musgos que seguem pela tubulação normalmente.  

Foi adotado 1 reservatório, com a capacidade de 10.000 litros em concreto impermeabilizado. 

O reservatório será provido de sistema de extravasor no caso de excesso de chuva e serão 

lançados no reservatório de retenção ao lado. O reservatório deve ser limpo e desinfetado com 

solução hipoclorito de sódio, no mínimo uma vez por ano, de acordo com à NBR 5626. 

 
RECALQUE 

O recalque será feita através de bomba tipo centrífuga auto-escorvante, dos reservatórios 

enterrados até o reservatório superior de 15 m3, e deste será feita a distribuição para os pontos 

de consumo por gravidade. No sistema de recalque será instalada uma bomba dosadora 

automática de cloro, para atender as exigências mínimas para desinfecção.  

As características das bombas de recalque para água tratada são: 

Vazão = 2 l/s  

Hm = 32 mca  

Pot. = 2 cv  

Bomba dosadora de cloro: 

Eletromagnética, com diafragma em teflon;  

Vazão de 0 à 5 l por hora e contra-pressão máxima de 7 Kgf/cm²;  

Tensão de operação de 220 V;  

Componentes apropriados para dosagem de Cloro e Soda Cáustica;  

Incluindo no fornecimento mangueiras para sucção e recalque, 1 adaptador de 1/2´´, 1 filtro, 1 

válvula de injeção, parafusos e buchas para instalação.  

Na falta de água de chuva, o reservatório do castelo d`água será abastecido com a água 

potável, automatizada por válvula solenóide, de acionamento comandada por chave de nível 

mínimo. O sistema de água tratada, as tubulações e demais componentes serão diferenciados, 

com o sistema totalmente independente do sistema de água potável, não permitindo a conexão 

cruzada de acordo com NBR 5626.  
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É de responsabilidade da Construtora / Empreiteira o fornecimento do quadro, fiação, infra-

estrutura, bombas, bóias e devidas ligações.  

Todas as tubulações serão pintadas e identificadas. 

 
DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA BRUTA 

A distribuição de água bruta para o prédio será feita a partir do reservatório superior por 

gravidade. A distribuição se dará através de colunas de água para vasos sanitários não 

podendo alimentar outro ponto de consumo. 

As colunas de Água Fria serão instaladas em prumadas próprias, com acesso permanente para 

manutenção, sendo comuns a todos os pavimentos e terão derivações individualizadas com 

Registro de Isolamento. 

As tubulações enterradas, e distribuição interna à edificação serão executadas em PVC 

marrom soldável classe 15, exceto onde indicados, os espaçamentos entre fixações deverão 

atender as recomendações do fabricante dos tubos. 

 

•SISTEMA DE ÁGUA QUENTE  
 

Será previsto sistema de aquecimento solar para os chuveiros dos vestiários. Para critérios de 

dimensionamento, foi considerado que os chuveiros serão utilizados simultaneamente num 

curto espaço de tempo. O sistema será composto de dois reservatórios de 1.000l para 

abastecimento de água fria, 1 boiller de 1.000 litros trabalhando em nível para armazenamento 

de água quente e placas solares. A montagem do sistema exposta em projeto é orientativa e 

deverá seguir as recomendações do fabricante. 

 

•GÁS GLP  
 

Será previsto uma central de GLP, com 4 botijões P45. As tubulações serão executadas em 

cobre classe “A”, espessura mínima 0.8mm. Em todos os pontos serão instaladas válvula 

esférica, e reguladora de pressão de 2°estágio. A empreiteira deverá fornecer também a 

mangueira flexível de cobre para as interligações dos equipamentos.  

Todas as tubulações de gás deverão correr em áreas ventiladas, não sendo permitida 

passagem de tubos em forros ou vazios que estejam sujeitos a concentração de gás em caso 

de vazamento.  

As tubulações quando embutidas deverão ser protegidas com fitas especiais, contra a 

corrosão, serviços este que somente poderá ser executados, após os testes das mesmas. 

 

•LOUÇAS E METAIS 
 

Serão especificados conforme orientação do memorial de arquitetura. Todos os pontos de água 

fria e esgoto deverão ser compatibilizados com as louças adquiridas. 
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3. NORMAS TÉCNICAS 
 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as mais recentes edições das Normas, 

Códigos e Regulamentações aplicáveis, salvo indicação expressa nestas especificações, 

aplicando-se sempre a norma mais rigorosa em prejuízo das outras, sendo obrigatoriamente 

considerada: 

• NBR – 5.626/98 - ABNT Instalações Prediais de Água Fria 

• NBR – 8.160/99 - ABNT Instalações Prediais de Esgotos Sanitários 

• NBR – 10.844/89 - ABNT Instalações Prediais de Águas Pluviais 

• NBR – 15.527/07 - ABNT Águas de chuva – aproveitamento de coberturas em áreas 

urbanas para fins não potáveis 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS  
 

A especificação técnica dos materiais e dos componentes das instalações hidráulicas tem por 

objetivo fixar as características técnicas gerais e mínimas dos materiais e componentes a 

serem aplicadas nas instalações hidráulicas.  

Será exigido da Construtora todos os testes e ensaios, com a finalidade de assegurar a 

absoluta qualidade dos elementos utilizados na instalação.  

Somente poderão ser admitidos para a instalação os produtos que rigorosamente atendidas 

pela ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, e os especificados em projeto.  

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO de MATERIAIS  
Água Fria  Rede Geral, e ramais aparentes e embutidos.  

- PVC marrom soldável  
Esgoto Sanitário  - PVC série R para Ø até 150mm,  

- PVC tipo coletor JE, para ø 200mm,  
Águas Pluviais  - PVC série R para Ø. até 150 mm  

- PVC tipo coletor JE, ø250, e 300mm  
- Tubo de Concreto PA-2, ø 600mm  

Gás GLP  -Tubo de cobre, classe “A”, esp. Mínima 0.8mm  
Registro Cromado Tipo Gaveta / Pressão 

Conforme as especificações da arquitetura  
 

5. MÉTODOS DE EXECUÇÃO 
 

• TUBULAÇÕES 

As tubulações deverão ser instaladas o mais alto e perto possível das paredes e correrão, 

sempre que possível, paralelamente ou formando ângulos retos com as mesmas. 

Preferencialmente as tubulações correrão abaixo das vigas, onde não for possível deverão ser 

previstas furações das vigas e validação com o projetista estrutural. 
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As tubulações deverão ser devidamente ancoradas, sobretudo nas deflexões e “pés de 

colunas”. 

O caimento das tubulações deverá obedecer às indicações contidas nos desenhos do projeto. 

Na omissão dessa informação, obedecerão às normas pertinentes. De qualquer forma, 

considerar o caimento mínimo de 1% nas tubulações enterradas de Esgoto Sanitário. 

Todas as tubulações deverão ter suas bordas cuidadosamente escareadas antes de sua 

instalação, de forma a serem totalmente retiradas todas as rebarbas provenientes dos cortes. 

Para que as tubulações não sejam danificadas, especiais cuidados deverão ser tomados com o 

seu transporte, estocagem e montagem, bem como durante e após a instalação. 

Não serão aceitas curvas feitas na obra, devendo sempre ser usadas conexões apropriadas. 

As reduções nas tubulações deverão ser efetuadas com Luvas de Redução, não se admitindo 

a utilização de Buchas de Redução. 

As colunas de distribuição de água ou de esgotos passarão por “shafts”, salvo os casos 

expressamente indicados em Projeto. 

As derivações para distribuição de água ou as tubulações de esgoto correrão, sempre que 

possível embutidos nas paredes, ou espaços vazios, mas nunca solidárias a elementos 

estruturais, quer sejam lajes, pilares ou vigas. 

Todas as tubulações serão instaladas previamente ao assentamento da alvenaria de tijolos ou 

em canaletas previstas nas alvenarias para este fim. 

Todas as aberturas no terreno para instalação de tubulações, só poderão ser aterradas após a 

CONTRATANTE constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos dos 

mesmos. 

Na travessia de paredes, tetos e pisos as tubulações serão encamisadas e em conformidade 

com as seguintes normas: 

• A camisa será constituída por um tubo de PVC com diâmetro interno de 1/2” maior que 

o diâmetro externo do tubo a encamisar. 

• O espaço anelar entre os dois tubos será cheio com fibra cerâmica, à prova de fumaça 

e fogo, para isolamento vibratório e acústico e as bocas serão seladas com massa vedante 

adequada à temperatura de operação. 

• Nas bocas expostas a intempéries, a vedação será com massa plástica apropriada. 

• Nas travessias horizontais o comprimento do tubo camisa será igual à espessura da 

superfície atravessada. 

• Nas travessias verticais de pisos e lajes os tubos - camisa terão uma projeção sobre a 

face superior do piso acabado de 10 cm nas áreas úmidas e de 2 cm nas áreas secas. 

• Todos os materiais utilizados deverão ser resistentes à fumaça e ao fogo pelo período 

mínimo de 02 horas. 

Nas tubulações de sucção e recalque das bombas, as deflexões a 90º, serão executadas 

obrigatoriamente com curvas, a fim de reduzir as perdas de carga nas tubulações. 
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Quando as tubulações forem rosqueadas e para facilitar a desmontagem de registros e 

válvulas serão obrigatoriamente instaladas uniões, com assento cônico em bronze, junto às 

mesmas, bem como onde as condições de serviço assim o exigirem. 

As juntas rosqueadas nos tubos e conexões serão ajustadas com cuidado, de modo a obter-se 

perfeita vedação, devendo ser utilizados sempre os vedantes especificados de acordo com as 

recomendações dos respectivos fabricantes. 

A abertura das roscas nas tubulações deverá ser feita cuidadosamente, com ferramentas 

apropriadas e novas, de modo a se obter completa e perfeita vedação na execução das juntas. 

Durante a construção e até o início da montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

tubulações serão vedadas com bujões rosqueados ou “plugs”, devidamente ajustados, de 

forma a se evitar a entrada de corpos estranhos. Não se admitirá sob nenhuma hipótese a 

utilização de buchas de papel ou madeira. 

As tubulações de esgotos sanitários e águas pluviais externas ao prédio deverão ser assentes 

em leito de concreto. 

As canalizações de águas pluviais e esgoto sanitário deverão apresentar sempre as devidas 

declividades no sentido do escoamento. 

As tubulações aparentes nos forros, à vista ou em “shafts” serão pintadas com tinta esmalte. 

Sob nenhuma hipótese poderão ser utilizadas tubulações usadas. 

 

• FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES 

Toda a tubulação deverá ser suportada, ancorada e guiada de forma apropriada, de modo a 

não apresentar flexões e evitar transmissão de vibrações para as lajes ou paredes, utilizando-

se calços de borracha, do tipo mola. 

Os suportes metálicos devem ser construídos e montados de acordo com as normas de 

construção e montagem das estruturas metálicas em vigor (NBR 8800 da ABNT e/ou detalhes 

do Projeto). 

Durante a montagem devem ser previstos pelo INSTALADOR, suportes provisórios, de modo 

que as linhas de tubulações não sofram tensões exageradas nem que esforços apreciáveis 

sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo. 

Os pontos de ancoragem somente serão fixados após a montagem total da linha. 

Os suportes devem ser locados com uma tolerância de +/– 3 cm na direção perpendicular ao 

tubo e +/– 15 cm na direção longitudinal, salvo indicação em contrário. 

As superfícies de contato do suporte com o tubo deverão ser pintados antes da colocação da 

linha. 

As linhas poderão ser testadas, somente após a colocação de todos os suportes, guias e 

ancoras. 

As tubulações não poderão ser fixadas em dutos ou outras tubulações. 
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Todas as colunas que passem livremente em prumadas serão fixadas por braçadeiras de 3 em 

3 m em média. Estas braçadeiras serão de aço galvanizado e os desenhos de fabricação 

submetidos à aprovação da CONTRATANTE. As tubulações de recalque terão calços de 

Neoprene em todos os andares.  

Os suportes das tubulações deverão ser executados obedecendo genericamente aos seguintes 

critérios: 

 

Tubos condutores de água fria  

Material Diâmetro da 

Tubulação (mm) 

Espaçamento entre 

Suportes (mm) 

Diâmetro do 

Tirante (mm) 

 Ø 32 1,1 6,3 

 Ø 40 1,3 6,3 

PVC Ø 50 1,5 8 

Marrom Ø 63 1,7 9,5 

 Ø 75 1,7 9,5 

 Ø 110 2,5 12,7 

 

Tubos condutores de esgotos, águas servidas e pluviais sob gravidade. 

Material Diâmetro da 

Tubulação (mm) 

Espaçamento entre 

Suportes (mm) 

Diâmetro do 

Tirante (mm) 

 Ø 40 0,4 6,3 

 Ø 50 0,5 6,3 

PVC Ø 75 0,75 9,5 

Branco e R Ø 100 1,0 9,5 

 Ø 150 1,5 12,7 

 Ø 75 1,5 8 

 Ø 100 1,8 9,5 

Vinilfort Ø 150 2 9,5 

 Ø 150 2,3 12,7 

 Ø 200 2,7 12,7 

 Ø 250 3,2 12,7 

 Ø 300 3,7 12,7 

 

Quando as tubulações apresentarem excesso de conexões deverá ser utilizado suportes 

adicionais. Deverão ainda, sempre que necessário, ser efetuadas ancoragens de segurança, 

de forma a evitar a movimentação horizontal das tubulações. 

Toda tubulação no interior das paredes “dry wall” deverão ser fixadas com suportes 

específicos. 
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6. TESTES E CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 

•GERAL 

O INSTALADOR testará em presença da CONTRATANTE ou seu representante todas as 

instalações de acordo com o ROTEIRO APROVADO. 

Todos os testes deverão ser marcados e executados em tempo hábil, de modo a não 

prejudicar o bom andamento da obra, não se aceitando qualquer tipo de justificações, para a 

não realização de partes dos mesmos. 

A CONTRATANTE deverá ser avisada da realização dos testes, com um prazo mínimo de 48 

horas, para que possa testemunhar a sua realização. 

Em todos os testes envolvendo medições deverá ser preenchida planilha de resultados, datada 

e assinada pelo executante dos mesmos e visado pela CONTRATANTE ou seu representante. 

Nos demais casos deverão ser emitidos relatórios. 

As instalações somente serão recebidas pela CONTRATANTE depois de totalmente testadas e 

aprovadas pela mesma, e com os certificados de aprovação das Repartições Estaduais e 

Concessionárias. 

Os testes nas tubulações e demais componentes dos sistemas deverão ser realizados de 

acordo com as normas pertinentes. 

 

•ROTEIRO DE TESTES 

Na elaboração do ROTEIRO DE TESTES, deverão ser levados em consideração que serão 

efetuados pelo menos os seguintes testes: 

•  Inspeção visual de todo o sistema. 

• Operação mecânica de todas as válvulas e registros. 

• Verificação de ruídos e vibrações nas instalações e estabilidade das fixações de 

tubulações e equipamentos. 

• Todas as canalizações de água, diesel, depois de montadas e antes de serem 

revestidas ou embutidas, deverão ser submetidas à prova de pressão estática. 

• Todas as canalizações de esgotos sanitários e águas pluviais deverão ser 

experimentadas conforme descrição abaixo. 

• Testes de funcionalidade de todo o sistema. 

 

TESTES BÁSICOS DE TUBULAÇÕES 

 

ÁGUA FRIA 

As tubulações devem ser lentamente cheias de água, para eliminação de ar e em seguida 

submetida à prova de pressão interna. 
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Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática a pressão de 

trabalho, durante 24 horas. 

 

ESGOTO 

Toda instalação de esgoto e ventilação deve antes de entrar em funcionamento, ser 

inspecionada e ensaiada, a fim de que seja verificada a obediência de todas exigências da 

NBR-8160 da ABNT. 

Após concluída a instalação das tubulações e antes da realização dos ensaios, deve ser 

verificado que a mesma acha-se suficiente fixada e que nenhum material estranho tenha sido 

deixado no seu interior. 

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. 

Após a colocação dos aparelhos, a instalação deve ser submetida a ensaio final de fumaça. 

Os ensaios serão executados das seguintes maneiras: 

 

a) Ensaio com Água 

O ensaio com água deve ser aplicado à instalação como um todo ou por secções. 

No ensaio como um todo, toda abertura deve ser convenientemente tamponada exceto a mais 

alta, por onde deve ser introduzida água até o transbordamento da mesma por essa abertura e 

mantida por um período de 15 minutos. 

No ensaio por secções, cada uma com altura mínima de três metros e incluindo no mínimo 

1,5m da secção abaixo, deve ser enchida com água pela abertura mais alta do conjunto, 

devendo as demais aberturas serem convenientemente  tamponadas. 

A pressão deve ser mantida por um período de 15 minutos. 

Neste ensaio, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deve exceder a 6 

m.c.a. O limite máximo de 6 m.c.a deve ser ultrapassado sempre que for verificado que um 

entupimento em um trecho da tubulação pode ocasionar uma pressão superior a esta. Caso for 

constatado o descrito acima, o trecho deve ser ensaiado com água adotando pressão estática 

no ponto mais desfavorável igual à causada pelo eventual entupimento. 

 

b) Ensaio com Ar 

No ensaio com ar toda entrada ou saída da tubulação deve ser convenientemente tamponada 

à exceção daquela pela qual será introduzido o ar. 

O ar deve ser introduzido na tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 3,5 m.c.a. Esta 

pressão deve se manter pelo período de 15 minutos sem a introdução do ar adicional. 

O limite máximo de 3,5 m.c.a deve ser ultrapassado sempre que for verificado que um 

entupimento em um trecho da tubulação possa ocasionar uma pressão superior a esta. 
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O trecho que for constatado o descrito acima, deve ser ensaiado com ar a uma pressão igual à 

pressão máxima resultante do eventual entupimento. 

 

c) Ensaio de Fumaça 

Para realização do ensaio de fumaça, todos os fechos hídricos dos aparelhos devem ser 

completamente cheios com água, devendo as demais aberturas ser convenientemente 

tamponadas com exceção das aberturas dos ventiladores primários e da abertura de 

introdução da fumaça. 

A fumaça deve ser introduzida no interior do sistema através da abertura previamente 

preparada. 

A fumaça deve ser introduzida até que se atinja uma pressão de 0,025 m.c.a. Esta pressão 

deve se manter pelo período mínimo de 15 minutos, sem que seja introduzida fumaça adicio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se durante a realização dos TESTES forem constatadas tubulações ou equipamentos 

defeituosos, os mesmos devem ser consertados ou, se assim for exigido, substituídos sem 

ônus adicionais para a CONTRATANTE. Os testes serão repetidos até que se prove que as 

instalações se encontram funcionando de modo satisfatório. 

Todos os danos ao prédio, provocados pela realização dos testes deverão ser reparados sem 

ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE PINTURA 
 

As tubulações aparentes deverão ser identificadas através de pintura conforme NBR 6493 e 

NR 26 do Ministério do Trabalho (Sinalização de Segurança), sendo: 

 

Água Fria Potável      Verde Claro 

Água Pluvial: Verde com Fitas Marrom  Verde / Marrom 

Esgoto        Marrom  

Combate a incêndio     Vermelho 

ZELIA RACHMAN 

SERENO:10721799892

Assinado de forma digital por 

ZELIA RACHMAN 

SERENO:10721799892 

Dados: 2021.03.15 12:14:44 -03'00'
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INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCËNDIO 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
O projeto foi executado de acordo com as informações contidas nos originais de arquitetura 

fornecida pelo escritório responsável pelo projeto, bem como as disposições dos equipamentos. 

As instalações de combate a incêndio do estabelecimento devem ser executadas respeitando o 

projeto e os padrões de qualidade e segurança estabelecidos nas Normas Brasileiras e não 

devem ser alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável. 

Este documento tem por objetivo complementar as informações constantes dos desenhos de 

projeto, apresentando especificações, parâmetros de dimensionamento, descrição dos sistemas e 

critérios de instalação. 

Estas especificações técnicas estabelecem, em conjunto com seus anexos, o escopo e as 

condições gerais de fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços para execução das 

Instalações de Combate a Incêndio da EMEF PADRÃO 2012_17S_REV.2019. 

 

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 

Caberá ao INSTALADOR o fornecimento da mão de obra especializada, materiais, equipamentos 

e serviços necessários e suficientes para a execução completa das INSTALAÇÕES DE 

COMBATE A INCÊNDIO, conforme: 

• Condições gerais de recepção e aceitação da obra; 

• Requisitos desta especificação técnica; 

• Desenhos do projeto de instalações de combate a incêndio; 

• Detalhes típicos de instalações de combate a incêndio. 

 
Assim, serão fornecidos, completamente instalados, ajustados e testados: 

• Os extintores portáteis; 

• O sistema de hidrantes; 

• A ativação e pressurização provisória da rede de hidrantes; 

• O sistema de alarmes; 

• O sistema de sinalização de emergência e rota de fuga; 

• O sistema de iluminação de emergência; 

• Elaboração dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção. 

 
 
 
 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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SISTEMA DE EXTINTORES 
 
O Edifício será dotado de um sistema de Combate a Incêndio por meio de extintores portáteis, 

distribuídos de acordo com as Normas da CBPMSP - CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e indicados nos desenhos. 

O Fornecimento e a Instalação dos suportes galvanizados para fixação, altura de montagem, 

sinalização de localização e etiquetas de identificação dos extintores será efetuada conforme as 

recomendações da CBPMSP. 

As marcas e modelos dos extintores deverão ser homologados pelo CORPO DE BOMBEIROS e 

INMETRO – Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 

Deverão ser distribuídos de modo que possam ser alcançados de qualquer ponto da área 

protegida sem que haja necessidade de serem percorridos pelo operador mais que 15m, cobrindo 

uma área máxima de 250m2. 

A altura máxima permitida da face superior do extintor ao piso acabado é de 1,60m e a mínima de 

20 cm. Os locais dos extintores deverão ser sinalizados. 

Os extintores não devem ser instalados nas paredes de anti-câmaras de escada, deverão 

permanecer desobstruídos, visíveis e sinalizados. 

Os extintores deverão possuir os selos de “VISTORIADO” e/ou “CONFORMIDADE”, fornecidos 

pela ABNT e pelo CBPMSP. 

 

Estão previstos os seguintes tipos de extintores: 

Serão previstos extintores com as seguintes capacidades extintoras: 

- Gás carbônico: 5-B :C. 

- Água pressurizada: 2-A. 

- Pó químico seco BC: 20-B: C. 

 
Natureza do fogo a extinguir e tipo de extintor a ser utilizado: 

- Classe A: fogo em materiais combustíveis comuns, tais como: papel, madeira, tecido, algodão, 

onde o efeito do resfriamento é primordial. Extintor recomendado: Água pressurizada. 

- Classe B: fogo em líquidos inflamáveis, graxas, óleos e semelhantes, onde o efeito do 

abafamento é essencial. Extintor recomendado: Pó químico seco. 

- Classe C: fogo em equipamentos elétricos, onde a extinção deve ser realizada com material não 

condutor de eletricidade (salas de no break, painéis elétricos e chillers). Extintor recomendado: 

Gás carbônico e pó químico seco. 

 
 
HIDRANTES  
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O Edifício será dotado de um sistema de combate a incêndio por meio de rede comum de 

Hidrantes de acordo com as Normas da CBPMSP. 

Para o desenvolvimento do projeto de hidrantes adotamos a norma NBR 13.714, e 

recomendações do corpo de bombeiros de São Paulo. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação do risco foi feita de acordo com o decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011, 

sendo E-1 (escolas em geral). O sistema de hidrantes será tipo 02. 

 

DIMENSIONAMENTO 

- Hidrantes simples. 

- Pressão - 30 m.c.a. no hidrante mais desfavorável. 

- Vazão - 150 l/min na válvula do hidrante mais desfavorável. 

- Diâmetro mínimo da tubulação - 63 mm. 

- Altura de instalação - entre 1,00 e 1,50m do piso acabado. 

Foram distribuídos de modo que qualquer ponto do risco protegido possa ser simultaneamente 

alcançado por dois jatos de água, consideradas as mangueiras esticadas, com comprimento 

máximo de 15m cada uma. 

 

MATERIAIS 

As tubulações para o sistema de hidrantes deverão ser aço carbono preto com costura, classe 

média, fabricado de acordo com as normas DIN 2440 e NBR 5580, dimensões conforme ANSI 

B36-10, com extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono preto 

ASTM, com pontas biseladas para solda. 

 

COMPOSIÇÃO 

- Coluna de Ø 63mm com uma saída de Ø 63mm. 

- 1 registro globo Ø 63mm x 45º com adaptador tipo “Storz”. 

- 1 esguicho regulável 40mm. 

- 2 lances de mangueira Ø 38mm x 15m com engate rápido tipo Storz. 

- 1 armário metálico de dimensões 60x90x20cm. 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A reserva para o sistema de hidrantes é de 12m³, locada no reservatório superior. 

 

TESTE DA REDE 
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Toda rede deverá ser testada a uma pressão de 3,5 bar acima da pressão máxima da bomba na 

vazão zero e no mínimo de 200 lbs/pol2, durante um período mínimo de 2 (duas) horas. 

 
ALARME DE INCÊNDIO 
 
Está projetado um acionador manual ao lado de cada hidrante. 

Os acionadores manuais devem ter leds de indicação de funcionamento (cor verde) e de alarme 

(cor vermelha) caso a central de alarme seja convencional. Se a central for inteligente não há 

necessidade dos leds nos acionadores. 

As sirenes devem ser audíveis em toda a edificação e deverão ser previstas em locais 

estratégicos. 

O painel central de alarmes terá fonte de alimentação por baterias, capaz de manter o sistema 

por 24 horas em supervisão e 15minutos em alarme. Estará locado na secretária e deverá ter 

vigilância permanente. 

 
4. NORMAS TÉCNICAS 

 
Os serviços deverão ser executados de acordo com as mais recentes edições das Normas, 

Códigos e Regulamentações aplicáveis, salvo indicação expressa nestas especificações, 

aplicando-se sempre a norma mais rigorosa em prejuízo das outras. 

_ Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 e Instruções técnicas do CBPMSP. 

_ Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS 

 
ITEM MATERIAIS ESPECIFICAÇÃO 
 Tubulação para rede de 

hidrantes 
Em aço carbono preto ou galvanizado, com 
costura, DIN 2440 e com rebarba removida. 

 Conexões para rede de 
hidrantes 

Em aço carbono preto, préfabricadas, com pontas 
biseladas para solda, ASTM A-234. 

 Válvula globo angular 45º 
para hidrantes. 

Em bronze fundido, com adaptador tipo Storz, com 
rosca interna BSP, para 150 PSI (registro polido). 

 Válvula de retenção para 
bomba 

Em ferro fundido tipo dual check, classe 150 PSI, 
flangeadas, furação padrão ANSI B 16.5. 

 Válvula gaveta para 
bomba 

Em ferro fundido, furação padrão 
ANSI B 16.5, para 150 PSI, haste ascendente. 

 Chave de fluxo Com retardador de sinal pneumático 
 Mangueiras para hidrantes Tipo 2, em nylon revestida internamente com 

borracha especial, Ø 38mm, com adaptador tipo 
“Storz” nas extremidades, comprimento 15m. 

 Esguicho Tipo jato neblina regulável, Ø13mm e com 
adaptador tipo “Storz”. 

 Armário para mangueiras Medidas conforme projeto, chapa de ferro pintada 
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#16, com cesto basculante para 4 e 2 lances de 
mangueiras Æ38mm, comprimento 15m, tipo 
externo, com ventilação e furo na parte inferior. 

 Chave De união tipo “Storz”, corpo em latão, 38mm. Duas 
por hidrante duplo e uma por hidrante simples. 

 Acionadores manuais Tipo “quebre o vidro aperte o botão”. 
 Sirenes Conforme fabricante, 120 decibéis, de forma 

audível em toda a edificação. 
 Central de alarme Conforme fabricante. 
 Suportes, braçadeiras Tipo pré-fabricados galvanizados. 
 Pintura na rede Zarcão e 2 demãos de tinta esmalte sintético 

vermelho 
 Fita para proteção da rede 

enterrada. 
Tipo Scotch Rap 

 Vedação para as roscas.  Canhamo fino com zarcão 
 

 Extintores Com capacidades extintoras e tipos conforme 
projeto, com suporte tipo cesto para portáteis. 
Aprovados pelo INMETRO. 

 Bomba principal  Tipo centrífuga horizontal, de sucção frontal, com 
vazões e pressões conforme projeto. 

  
OBS: Materiais similares poderão ser utilizados desde que aprovados pela fiscalização. 
 
 

6. MÉTODOS DE EXECUÇÃO 
 
GERAL 

A execução das Instalações deve seguir o mais fielmente possível os desenhos e detalhes do 

Projeto. No entanto, a contratante se reserva o direito de efetuar modificações no Projeto, visando 

resolver os problemas resultantes da compatibilização dos serviços a executar, sem ônus para a 

contratante. Assim, o instalador é responsável pela coordenação da execução dos serviços 

contratados com os dos outros sub-empreiteiros. Deste modo, ao se encontrarem eventuais 

interferências ou incompatibilidades, as mesmas devem ser comunicada à CONTRATANTE e 

solicitada a sua aprovação antes da realização dos serviços. 

As Instalações não poderão interferir sob nenhuma hipótese com a abertura plena das portas. 

 

TUBULAÇÕES 

As tubulações deverão ser instaladas o mais alto e perto possível das paredes e correrão, 

sempre que possível, paralelamente ou formando ângulos retos com as mesmas. 

Todas as tubulações deverão ter suas bordas cuidadosamente escareadas antes de sua 

instalação, de forma a serem totalmente retiradas todas as rebarbas provenientes dos cortes. 
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Para que as tubulações não sejam danificadas, especiais cuidados deverão ser tomados com o 

seu transporte, estocagem e montagem, bem como durante e após a instalação. 

Não serão aceitas curvas feitas na obra, devendo sempre ser usadas conexões apropriadas.  

As colunas passarão por “shafts”, salvo os casos indicados em Projeto. 

As derivações, para distribuição de água de incêndio, correrão sempre por forros ou espaços 

vazios, mas nunca solidárias a elementos estruturais, quer sejam lajes, pilares ou vigas. 

Todas as aberturas no terreno para instalação de tubulações, só poderão ser aterradas após a 

CONTRATANTE constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos dos 

mesmos. 

Na travessia de paredes, tetos e pisos as tubulações serão encamisadas em conformidade com 

as seguintes normas: 

A camisa será constituída por um tubo SCH 40 com diâmetro interno de 1/2” maior que o 

diâmetro externo do tubo a encamisar. 

• O espaço anelar entre os dois tubos será cheio com fibra cerâmica, à prova de fumaça e 

fogo, para isolamento vibratório e acústico e as bocas serão seladas com massa vedante 

adequada à temperatura de operação. 

• Nas bocas expostas às intempéries, a vedação será com massa plástica apropriada. 

• O comprimento do tubo camisa será igual à espessura da superfície atravessada. 

• Nas travessias de pisos os tubos - camisa terão uma projeção sobre a face superior do 

piso acabado de 10 cm nas áreas úmidas e de 2 cm nas áreas secas. 

• Todos os materiais utilizados deverão ser resistentes à fumaça e ao fogo pelo período 

mínimo de 02 horas. 

Quando as tubulações forem rosqueadas e para facilitar a desmontagem de registros e válvulas 

serão obrigatoriamente instaladas uniões, junto às mesmas, bem como onde as condições de 

serviço assim o exigirem. 

As tubulações de aço preto ou galvanizado, quando enterradas no solo e não envolvidas por 

concreto, serão protegidas com fita anti-corrosiva. 

Durante a construção e até o início da montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

tubulações serão vedadas com bujões rosqueados ou “plugs”, devidamente ajustados, de forma a 

se evitar a entrada de corpos estranhos. Não se admitirá sob nenhuma hipótese a utilização de 

buchas de papel ou madeira. 

As tubulações aparentes nos forros, à vista ou em “shafts” serão pintadas com tinta esmalte na 

cor determinada na ESPECIFICAÇÃO PARA PINTURA DAS TUBULAÇÕES. 

Sob nenhuma hipótese poderão ser utilizadas tubulações usadas. 
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FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES 

Toda a tubulação deverá ser suportada, ancorada e guiada de forma apropriada, de modo a não 

apresentar flexões e evitar transmissão de vibrações para as lajes ou paredes, utilizando-se 

calços de borracha, do tipo mola. 

Os suportes metálicos devem ser construídos e montados de acordo com as normas de 

construção e montagem das estruturas metálicas em vigor. 

Durante a montagem devem ser previstos pelo INSTALADOR, suportes provisórios, de modo que 

as linhas de tubulações não sofram tensões exageradas nem que esforços apreciáveis sejam 

transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo. 

Os pontos de ancoragem somente serão fixados após a montagem total das linhas de 

tubulações. 

Os suportes devem ser locados com uma tolerância de +/– 3 cm na direção perpendicular ao tubo 

e +/– 15 cm na direção longitudinal, salvo indicação em contrário. 

As superfícies de contato do suporte com o tubo deverão ser pintadas antes da colocação da 

linha. 

As linhas poderão ser testadas, somente após a colocação de todos os suportes, guias e 

ancoras. 

As tubulações não poderão ser fixadas em dutos ou outras tubulações. 

Todas as colunas que passem livremente nos “shafts” serão fixadas por braçadeiras de 3 em 3 

metros em media. Estas braçadeiras serão de aço galvanizado.  

Os suportes das tubulações deverão ser executados obedecendo ao espaçamento de 3,5m. 

 
7. TESTES E CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 
GERAL 

O INSTALADOR testará em presença da CONTRATANTE ou seu representante todas as 

instalações. 

Todos os testes deverão ser marcados e executados em tempo hábil, de modo a não prejudicar o 

bom andamento da obra, não se aceitando quaisquer tipo de justificações, para a não realização 

de partes dos mesmos. Assim, correrão por conta do INSTALADOR os ônus decorrentes a 

remoção de forros, quebra de alvenarias e desligamento das instalações para a execução dos 

testes pendentes. 

A CONTRATANTE deverá ser avisada da realização dos testes, com um prazo mínimo de 48 

horas, para que possa testemunhar a sua realização. 

Em todos os testes envolvendo medições deverá ser preenchida planilha de resultados, datada e 

assinada pelo executante dos mesmos e visado pela CONTRATANTE ou seu representante. Nos 

demais casos deverão ser emitidos relatórios. 
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As instalações somente serão recebidas pela CONTRATANTE depois de totalmente testadas e 

aprovadas pela mesma, e com os certificados de aprovação das Repartições Estaduais e 

Concessionárias. 

Os testes nas tubulações e demais componentes dos sistemas deverão ser realizados de acordo 

com as normas pertinentes. 

Se durante a realização dos TESTES forem constatadas tubulações ou equipamentos 

defeituosos, os mesmos devem ser consertados ou, se assim for exigido, substituídos sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. Os testes serão repetidos até que se prove que as 

instalações se encontram funcionando de modo satisfatório. 

Todos os danos ao prédio, provocados pela realização dos testes deverão ser reparados sem 

ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

 
ZELIA RACHMAN 

SERENO:10721799892

Assinado de forma digital por ZELIA 

RACHMAN SERENO:10721799892 

Dados: 2021.03.15 14:20:44 -03'00'
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1 MEMORIAL DESCRITIVO   
1.1 OBJETIVO 

 
Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar informações 

necessárias para compreensão de todos os detalhes de instalação e equipamentos 

eletroeletrônicos utilizados no projeto. 

 Serão apresentados: desenhos, cálculos, diagramas unifilares, descrição 

técnica dos equipamentos eletroeletrônicos (inversor e módulo fotovoltaico).  
1.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

Os desenhos, equipamentos e materiais do projeto, cumprem as 

recomendações constantes dos seguintes documentos e normas: 

NT-6.012, Requisitos Mínimos para Interligação de Microgeração e Minigeração 

Distribuída com Rede de Distribuição da ENEL Distribuição São Paulo com 

Paralelismo Permanente através do Uso de Inversores – Consumidores de Alta, 

Média e Baixa Tensão (Revisão 04/2019). 

ABNT NBR 5410:2004, Instalações elétricas de baixa tensão. 

ABNT NBR 16149:2013, Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. 

ABNT NBR 16612:2020 - Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não 

halogenados, isolados com cobertura - Requisitos de desempenho.  

ABNT NBR 16690:2019 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos 

de Projetos. 

ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 482 - Resolução Nº 482 de 17 de abril de 2012 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de Novembro de 2015 

da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de 



3  

conformidade. 

CERTIFICADO NR 10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

CERTIFICADO NR 35 - Trabalho em Altura   
1.3 SISTEMA  FOTOVOLTAICO 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica será formado pelos 

seguintes elementos: - 60 Módulos fotovoltaicos policristalinos com potência de 270Wp ; - Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; - Inversor  com potência 15 kW  com tensão de entrada 1000 VDC  e tensão de 

saída trifásica 220/127  VCA; - A entrada do inversor será composta de 4 circuitos de entrada totalizando 8 

condutores de 6 mm²  ;    - Dispositivos  de proteção CC e CA denominados Stringbox, dispositivos de 

proteção CA (disjuntores e dispositivos de proteção de surto DPS). 

 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos de séries 

de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltaicos, que 

por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as  células fotovoltaicas 

captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa em 

energia  elétrica). 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica, 

denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o 

telhado de forma adequada. Os cabos provenientes dos diversos conjuntos em   série 

se conectam entre si por intermédio de uma caixa de junção, a saída da caixa de 

junção é ligada ao inversor.  

Os inversores transformam a corrente contínua (CC) em corrente alternada 

(CA). A energia elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada 

na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a 

demanda seja inferior a energia produzida. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 
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proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia 

gerada pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local 

ou injetada na rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é 

transformada em corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se 

mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do 

sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em 

operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de 

operação. O conjunto de proteções das conexões dos inversores não permitem que 

funcionem de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta 

deixará de funcionar.  
1.3.2 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

 

Para garantir a geração mínima solicitada, os geradores ou módulos 

fotovoltaicos, devem possuir garantia mínima contra defeitos de fabricação de 10 

anos de duração,  garantia de manutenção de 80% de eficiência em 25 anos de sua 

potência nominal (Wp), com certificação do Inmetro ou Certificado Internacional 

validado pelo Inmetro, com índice de proteção IP 67, garantindo as especificações 

mínimas apresentadas.   
1.4 INVERSOR FOTOVOLTAICO   

 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica 

gerada nos módulos fotovoltaicos em corrente contínua (DC), na forma de corrente 

alternada (AC) para entregar à rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o 

inversor deixa de fornecer energia  AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma 

garantia de segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da 

distribuidora ou concessionária. Voltando os valores de tensão e frequência a sua 

normalidade, o inversor se conecta a rede elétrica automaticamente. 

Os inversores aplicados em sistemas fotovoltaicos devem atender aos 

requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 62116. Funcionará também como 

dispositivo de anti-ilhamento, para desconexão automática da instalação fotovoltaica, 

no caso de perda da resistência de isolamento. 
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O(s) inversor(es) solar para conversão CC-CA deverão possuir garantia 

mínima de 5 anos, sistema de monitoramento remoto via Wi-Fi incluso permitindo o 

monitorarem em tempo real o funcionamento e a geração de energia do sistema via 

computador ou aplicativo de dispositivo móvel, com certificação do Inmetro ou 

Certificado Internacional validado pelo Inmetro, com índice de proteção IP 65 

garantindo as especificações mínimas apresentadas.  
1.5  ESTRUTURA METÁLICA 

 

A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis 

metálicos para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio 

para módulos fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da   carga de vento 

para a área em questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o 

módulo fotovoltaico são calculados para uma perfeita distribuição de peso na 

estrutura, seguindo todas as recomendações do fabricante. 

O desenho da estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive 

especificada para o módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e 

desmontagem, e a eventual necessidade de substituição de elementos.  

Os módulos serão instalados fora das sombras das paredes e fixados a 

própria estrutura. 

A estrutura de fixação dos módulos deverá ser fabricada em alumínio ou aço 

galvaniza e adequadas para o tipo de telhado em que será instalado. Essa estrutura 

deverá ter uma garantia mínima do fabricante de 15 anos.  
1.6  PADRÃO DE ENTRADA  

 

O padrão de entrada deverá ser montado conforme a  NT-6.012, Requisitos 

Mínimos para Interligação de Microgeração e Minigeração Distribuída com Rede de 

Distribuição da ENEL Distribuição São Paulo com Paralelismo Permanente através 

do Uso de Inversores – Consumidores de Alta, Média e Baixa Tensão (Revisão 

04/2019). 
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1.7  MEDIDOR BIDIRECIONAL 

 

O sistema de medição de energia utilizado pelo usuário deverá ser tipo 

bidirecional. Em outras palavras, o medidor instalado na entrada deste usuário, será 

capaz de registrar o consumo e a geração de eletricidade. Este  medidor bidirecional 

deve ter certificado do INMETRO e ser  homologado e instalado pela ENEL. 

O medidor do tipo bidirecional deverá ter dois registradores, com numerações 

distintas, um para o consumo e outro para a geração de eletricidade. Isso permitirá a 

apresentação de dois valores, um de geração e outro de consumo, nas faturas de 

eletricidade dos usuários que possuem um sistema fotovoltaico.  

As concessionárias serão responsáveis pela troca do medidor convencional 

pelo medidor bidirecional, cabendo ao acessante cobrir as despesas deste 

equipamento para com a ENEL, pagando o custo total em caso de padrão de 

entrada novo, ou a diferença, entre o custo do medidor bidirecional e o existente. 

Existe um único ponto de conexão do medidor com a rede elétrica, no qual 

pode ocorrer, entrada ou saída de energia. O gerador fotovoltaico será conectado ao 

quadro elétrico mais próximo da planta, e as cargas são alimentadas por meio deste.  
1.8  DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CC E CA 

 

Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das 

pessoas, deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA 

(Corrente Alternada) os seguintes dispositivos: 
 

•  Circuito de Corrente Continua: 

✓ DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

✓ Fusíveis; 

✓ Seccionadora. 

•  Circuito de Corrente Alternada: 

✓ DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

✓ Disjuntores Termomagnéticos; 

 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados em quadros elétricos com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de 
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pessoal autorizado, quanto às manobras de operação dos  dispositivos de proteção, 

em caso de manutenções futuras.  

O sistema de proteção elétrica (Stringbox) deverá seguir as especificações 

técnicas exigidas pelo fabricante do inversor e de acordo com o especificado no 

projeto técnico. O sistema deverá conter chave seccionadora (se necessário), 

disjuntores de proteção, dispositivo de proteção contra surto (DPS). 

Caso o inversor apresente incorporado a ele alguma das proteções aqui 

descritas, será dispensado o uso de equipamento externo.    
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1.9  CONDUTORES E ELETRODUTOS 

 

Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em 

intempéries, e sua seção será a suficiente  para assegurar que a queda de tensão no 

cabeamento seja inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

Os cabos utilizados em sistemas fotovoltaicos devem atender às 

especificações da norma ABNT NBR 16612:2020 

O cabeamento elétrico para corrente continua CC devem atender a ABNT 

NBR 16690:2019  deverá ser cabo flexível, classe 5, seção 6 mm² classe de 

isolamento cabo 0,6/1kV AC- 1,8kV CC , classe térmica com temperatura máxima no 

condutor de 120°C, isolação EPR ou XLPE.  

Cor vermelha para o condutor positivo e a cor preta para condutor negativo. 

Os conectores utilizados para CC deverão ser do tipo plugues MC4 Solar e 

quando necessário, utilização de terminais para interligação dos componentes de 

proteção. 

O cabeamento para a parte corrente alternada AC de conexão entre o 

inversor CC-CA até o ponto de conexão com a rede elétrica deverá ser cabo flexível, 

seção 16 mm², classe de isolamento 0,6/1kV, classe térmica 70°C, isolação PVC. 

Esse cabeamento deverá ser instalados em eletrodutos galvanizado, utilizando 

conduletes de acordo com a especificação do projeto elétrico.   
2 CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

2.1 CÁLCULO DA PRODUÇÃO ANUAL DA INSTALAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 

 
2.1.1 OBJETIVO 

 

Este anexo exibe uma estimativa dos cálculos da produção de energia 

elétrica, que terá a instalação fotovoltaica, e deverão estarem integrados no memorial 

descritivo submetido a aprovação da concessionária de energia. 
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2.1.2 PRODUÇÃO ANUAL DA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 

 

DADOS UTILIZADOS 
Módulo fotovoltaico 270 W 
Quantidade de módulos 60 
Potência do sistema 16,2 kW 
Área de placas 120 m2 
Inclinação segue telhado 
HSP corrigido 4,41 horas 
Consumo médio mensal de uma EMEF 6000 kWh 
Geração mensal estimada 2150 kWh 
Porcentual estimada de economia 35 % 

  
2.2 ATERRAMENTO 

 
2.2.1 OBJETIVO 

 

Este anexo tem o objeto de descrever a conexão à terra da instalação 

fotovoltaica.  
2.2.2 ATERRAMENTO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA   

 

A instalação de aterramento cumpre com a norma ABNT NBR 5419-2015 

proteções de estruturas contra descargas atmosféricas. 

 Toda peça condutora da instalação elétrica que não faça parte dos circuitos 

elétricos, mas que, eventualmente ou acidentalmente, possa ficar sob tensão, deve 

ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos.  

A este aterramento se conectará a estrutura de fixação dos geradores 

fotovoltaicos e o borne de aterramento do inversor.  

O sistema de aterramento da instalação fotovoltaica deve ser interligado ao 

sistema de aterramento principal da instalação. 

O aterramento está presente em diversos sistemas de proteção dentro da 

instalação fotovoltaica: proteção contra choques, contra descargas atmosféricas, 

contra sobtensões, proteção de linhas de sinais, equipamentos eletrônicos e 
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proteções contra descargas eletrostáticas.  
3.  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM  DO SISTEMA 

 

A instalação do sistema fotovoltaico deverá seguir a inclinação do telhado do 

edifico padao projeto arquitetonico definidos previamente. Deverão ser realizados 

testes para validação de atuação do sistema anti-Ilhamento. 

As montagens deverão ser realizadas por profissionais capacitados 

apresentando os certificados válidos de NR-10 Segurança em Instalações e Serviços 

em Eletricidade e NR-35 Trabalho em Altura, resguardando a contratante de 

quaisquer problemas devido a não capacidade técnica dos instaladores. 

 

4. GARANTIA DO SERVIÇO E MONTAGEM  

 

A instalação e montagem do sistema de geração fotovoltaico deverá ter uma 

garantia mínima de 1(um) ano após a entrega operacional do sistema. 

 

5. MANUTENÇÃO  

A eficiência do módulo fotovoltaico depende diretamente da incidência solar, a 

limpeza dos módulos fotovoltaicos  deve ser feita anualmente.   
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