
1 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E 

ENCARGOS  

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

CREA-PR-Projeto de Reforma Sede Cascavel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obra: Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná. 
 
 
Documento: Caderno de Especificações e Encargos e Memorial Descritivo 
 
Proprietário: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 
 
Local: Curitiba - PR 
 
Data: dezembro /2019 
  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0ss3R5MLTAhWEfpAKHYgTD0UQjRwIBw&url=https://creajrpr.wordpress.com/2015/07/15/voce-conhece-o-crea-pr/&psig=AFQjCNFtUK6nINTN6Oz-TeMAGpB4AW423A&ust=1493318893687053


2 

 

 

ÍNDICE  

 

1 Convenções Preliminares .......................................................................................................... 7 

2 Dados Gerais ................................................................................................................................. 9 

 Dados da Obra .......................................................................................................................... 9 

 Proprietário ................................................................................................................................ 9 

 Responsáveis Técnicos .......................................................................................................... 9 

 Descrição da Obra.................................................................................................................. 10 

 Etiqueta do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) ...... 15 

3 Instalação da Obra ...................................................................................................................... 18 

 Instalações provisórias ......................................................................................................... 18 

 Placas de obra ......................................................................................................................... 18 

4 Limpeza do Terreno e Demolições ....................................................................................... 19 

5 Movimento de Terra .................................................................................................................. 20 

6 Locação da Obra......................................................................................................................... 21 

7 Fundações .................................................................................................................................... 21 

8 Estruturas ..................................................................................................................................... 21 

9 Impermeabilizações ................................................................................................................... 22 

 Baldrames ................................................................................................................................. 22 

 Muros de arrimo ...................................................................................................................... 22 

 Muros, Muretas, floreiras e paredes da edificação próximas ao solo ....................... 22 

 Laje sobre o subsolo e caixa d’água. .................................................................................. 22 



3 

 

 Lajes de cobertura ................................................................................................................. 23 

 Áreas molhadas ...................................................................................................................... 23 

 Parede do jardim vertical ...................................................................................................... 23 

10 Paredes ......................................................................................................................................... 24 

 Alvenaria de Blocos Cerâmicos ...................................................................................... 24 

 Paredes de gesso acartonado ........................................................................................ 25 

 Divisórias piso-teto ........................................................................................................... 26 

 Divisórias sanitárias ........................................................................................................... 27 

11 Instalações hidráulicas .............................................................................................................. 27 

12 Instalações elétricas e SPDA ................................................................................................... 28 

13 Instalações de climatização ..................................................................................................... 28 

14 Instalações de GLP .................................................................................................................... 28 

15 Instalações Preventivas Contra Incêndio ............................................................................. 28 

16 Revestimentos de paredes ...................................................................................................... 28 

 Argamassa ........................................................................................................................... 28 

17 Cobertura ..................................................................................................................................... 32 

 Rufos ...................................................................................................................................... 32 

 Calhas .................................................................................................................................... 32 

 Estrutura de madeira ......................................................................................................... 32 

18 Revestimentos de Tetos .......................................................................................................... 33 

 Lajes ....................................................................................................................................... 33 

 Forro de gesso acartonado ............................................................................................. 33 

19 Pisos ............................................................................................................................................... 34 



4 

 

 Pavimentação interna (base) .......................................................................................... 35 

 Pavimentação externa (base) ......................................................................................... 35 

20 Rodapés ........................................................................................................................................ 37 

21 Serralheria ..................................................................................................................................... 38 

 Muro de vidro ....................................................................................................................... 39 

22 Ferragens ...................................................................................................................................... 39 

23 Portas ............................................................................................................................................ 41 

 Portas de Madeira .............................................................................................................. 41 

 Portas Metálicas ................................................................................................................. 41 

 Janelas Metálicas................................................................................................................ 41 

 Portões Metálicos .............................................................................................................. 42 

24 Vidros ............................................................................................................................................. 42 

25 Pintura ........................................................................................................................................... 42 

26 Metais – Torneiras e Registros ................................................................................................ 43 

27 Louças Sanitárias ........................................................................................................................ 43 

28 Diversos ........................................................................................................................................ 44 

 Cubas de aço inox .............................................................................................................. 44 

 Águas Pluviais ...................................................................................................................... 44 

 Alarme para banheiro PCD .............................................................................................. 44 

 Plataforma elevatória ........................................................................................................ 44 

 Painéis fotovoltaicos ......................................................................................................... 45 

 Paisagismo ........................................................................................................................... 45 

 Grelhas .................................................................................................................................. 45 



5 

 

 Bancadas .............................................................................................................................. 46 

 Lavatórios ............................................................................................................................. 46 

 Iluminação ............................................................................................................................ 46 

 Comunicação visual ........................................................................................................... 46 

29 Limpeza Geral .............................................................................................................................. 47 

Anexos.........................................................................................................................................................48 

 

 
  



6 

 

 

 
CREA-PR-Projeto de Reforma Sede Cascavel 

 

 
 

Curitiba, Dezembro de 2019 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E 
ENCARGOS  

MEMORIAL DESCRITIVO 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0ss3R5MLTAhWEfpAKHYgTD0UQjRwIBw&url=https://creajrpr.wordpress.com/2015/07/15/voce-conhece-o-crea-pr/&psig=AFQjCNFtUK6nINTN6Oz-TeMAGpB4AW423A&ust=1493318893687053


7 

 

 

1 Convenções Preliminares 

O presente documento possui como finalidade a entrega dos projetos e documentos 

do Projeto Executivo para Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, seguindo os itens e definições de entregas 

do Contrato de Prestação de Serviços 150/C/2017.  

O projeto prevê a ampliação, reforma e adaptação da Sede Regional de Cascavel do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e deverá ser executado dentro 

das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do projeto 

arquitetônico e demais projetos complementares, bem como seguindo as presentes 

especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto. 

A este documento deverão ser anexados os projetos complementares e respectivos 

memoriais, necessários a correta execução da obra, sendo que todas as informações 

disponibilizadas pela arquitetura e demais disciplinas deverão ser interpretadas como um 

conjunto. 

O modelo BIM do projeto, que deu origem à representação gráfica de arquitetura 

procura retratar da forma mais fiel possível a edificação a ser executada, dentro das 

possibilidades que os softwares atuais oferecem e de forma compatível com o escopo do 

trabalho. É de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra a utilização 

das informações contidas no modelo, devendo analisa-las criteriosamente.  

Em caso de divergência entre informações contidas no modelo e nos documentos 

gráficos, prevalecem estes últimos. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 1ª qualidade e deverão 

atender suas respectivas normas técnicas.  
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Em caso de divergência entre informações contidas no orçamento da obra, nos 

memoriais e projetos, prevalecem os dois últimos.  

As especificações de arquitetura foram originadas do manual de catalogação fornecido 

pelo Contratante e de orientações disponibilizadas por ele durante o desenvolvimento do 

projeto. 

Caso comprovada a impossibilidade de adquirir ou empregar algum material 

especificado, a sua substituição deverá ser aprovada pelos projetistas envolvidos e pelo 

Contratante.  

A mão de obra deverá estar capacitada e especializada sempre que necessário a 

desenvolver os serviços definidos nos projetos, objetivando acabamento com esmero.  

A Construtora deverá dispor de mão de obra em número compatível com a natureza e 

cronograma da obra. 

A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com o presente documento e demais documentos 

técnicos fornecidos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização dos 

mesmos. 

É de inteira responsabilidade da Construtora a observância das normas de higiene e 

segurança do trabalho nas atividades de construção civil. 
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2 Dados Gerais  

 Dados da Obra 

Endereço: Rua Presidente Bernardes, 2069 – Cascavel –PR (Quadra 0387 – Lote 008A)  
 
Área construída existente: 449,14m² 
Área a suprimir: 109,90m² 
Área a reformar: 339,24m²  
Área a ampliar: 585,12m² 
Área total construída: 924,36m² 

 Proprietário 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 

 Responsáveis Técnicos 

Arquitetura, Interiores, Supervisão e Co-coordenação geral: 
LOGI Arquitetura, LTDA. 
Arquiteta e Eng. Civil: Clarisse Maria Petroski Dorigo CAU 028829-2 / CREA-PR 33779/D  
Arquiteto: Adriano Lucio Dorigo CAU A28828-4  
 
Coordenação geral: 
Arquiteta: Ana Claudia Menoncin Loper CAU A 50.949-3 
 
Projeto Estrutural: 
Engeprot Engenharia e Protensão Ltda. 
Engenheiro Civil Gerson Geovani Pozzobon CREA-RS-70999/D Visto CREA-PR 10644 
 
Projeto Hidráulico: 
CFReich Engenharia Ltda.  
Engenheira Civil Fernanda Paul Reich CREA-PR-86.826/D-PR 
 
Projeto Elétrico: 
Engenheiro Eletricista Fábio Adriano Willms CREA-PR 80.485/D-PR 

Projeto HVAC: 
Engenheiro Mecânico Hércules Elias Caus CREA-PR 28.566/D-PR 
 
Projeto de Paisagismo 
Arquiteta Luciana Adelmann CAU A308781 
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Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Projeto de Canteiro de Obras e Plano de gestão 
da execução da Reforma: 
Andre Luis Schvan - CREA 79882/D PR 
 

 Descrição da Obra  

Trata-se da Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Paraná, seguindo os itens e definições de entregas do 

Contrato de Prestação de Serviços 150/C/2017. 

A edificação será composta por 924,36m², distribuídos em Subsolo, Térreo, 2º 

pavimento e Caixa d’água. 

QUADRO DE ÁREAS - TOTAL 

PAVIMENTO 
ÁREA TOTAL DO 

PAVIMENTO 
00 - SUBSOLO 160,45 m² 

01 - TÉRREO 523,75 m² 

02 - 2º PAVIMENTO 196,79 m² 

03 - CAIXA D'ÁGUA 43,37 m² 

  924,36 m² 

 

O subsolo será destinado a áreas técnicas e estacionamento coberto e descoberto, 

compreendendo os seguintes ambientes:  

AMBIENTES -  SUBSOLO 

AMBIENTE ÁREA 

CASA DE MÁQUINAS 12,41 m² 

DEPÓSITO DE LIXO 9,33 m² 

ESCADA 6,75 m² 

ESTACIONAMENTO COBERTO 107,41 m² 

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO 319,64 m² 

HALL (CIRCULAÇÃO) 4,40 m² 

CIRCULAÇÃO 1,92 m² 

  461,86 m² 
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O térreo abrigará as áreas de atendimento ao público e eventos, compreendendo os 

seguintes setores:  

AMBIENTES – TÉRREO 

AMBIENTE ÁREA 

ATENDIMENTO 22,15 m² 

AUDITÓRIO 105,71 m² 

CABINE 7,80 m² 

CASA DE MÁQUINAS 7,80 m² 

CIRC. 43,80 m² 

DEPÓSITO 3,59 m² 

ESCADA 8,49 m² 

ESPAÇO DO PROFISSIONAL 2,98 m² 

ESPERA 4,68 m² 

FISCALIZAÇÃO 45,18 m² 

FOYER 34,41 m² 

GERÊNCIA 6,34 m² 

HALL 12,74 m² 

I.S.F. 14,02 m² 

I.S.F.PCD 3,74 m² 

I.S.M. 13,78 m² 

I.S.M.PCD 3,68 m² 

PLATAF. ELEV. 2,82 m² 

PROTOCOLO 58,52 m² 

RECEPÇÃO 17,50 m² 

SALA ATENDIMENTO 14,34 m² 

SALA MULTIUSO 38,83 m² 

  472,76 m² 

O 2º pavimento abrigará as áreas restritas aos funcionários, compreendendo os 

seguintes setores:  

AMBIENTES -  2º PAVIMENTO 

AMBIENTE ÁREA 

ALMOXARIFADO 20,73 m² 

AMBIENTE DE PAUSA (atendimento NR 17) 83,72 m² 

ARQUIVO 29,42 m² 

CIRC. 16,68 m² 

COZINHA 12,31 m² 
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DML 4,55 m² 

ESCADA 8,98 m² 

I.S.PCD. 3,74 m² 

PLATAF. ELEV. 2,82 m² 

REFEITÓRIO (atend. NR 24) 48,16 m² 

VEST. FEM. 14,63 m² 

VEST. MASC. 14,84 m² 

ÁREA TÉCNICA 222,78 m² 

  483,36 m² 

 

O pavimento Caixa d’água terá a finalidade exclusiva de abrigar os reservatórios de 

água: 

AMBIENTES -  CAIXA D'ÁGUA 

AMBIENTE ÁREA 

CAIXA D'ÁGUA 37,27 m² 

  37,27 m² 

 

As imagens a seguir ilustram o projeto, para melhor compreensão da proposta. 

 

Figura 1 Perspectiva Rua Rio Grande do Sul 
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Figura 2 - Perspectiva Rua Presidente Bernardes 

  



14 

 

 

Figura 3- Planta perspectivada do térreo 

 

Figura 4 Planta perspectivada do 2º pavimento 
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 Etiqueta do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 

A obra contempla estratégias que visam atender aos requisitos da IN 02/2014 do 

Ministério do Planejamento - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) e da IS 

008/2014, do CREA-PR.  

Para a obtenção da etiqueta Procel de Economia de Energia para Edificações, as 

edificações comerciais, de serviços e públicas deverão atender alguns critérios, entre eles: 

Níveis de Eficiência 

 Avaliação completa da edificação com a inclusão dos três sistemas individuais – 

Envoltória (EqNumEnv¹), Iluminação (EqNumDPI² ≥ 4,5) e Condicionamento de Ar 

EqNumCA³) 

 NÍVEL A: possuir pontuação total ≥ 4,5 a 5,0 

Estratégias para bonificação: 

 Redutores de consumo de água em torneiras e vasos 

 Aproveitamento de água de chuva 

 Energias alternativas 

Para o atendimento da envoltória, está sendo utilizado a seguinte solução:  

 Sombreamento da envoltória  

 Utilização de brises nas fachadas para melhor eficiência energética e evitar o 

ofuscamento das áreas de trabalho   
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Figura 5 - Brises fixos, modelo de referência SM B30/B57 Sulmetais ou similar. 

  

 

Fachada com lã mineral e gesso acartonado: 

 Aplicação de lã mineral, perfis metálicos e placas de gesso acartonado sobre as 

superfícies internas das paredes externas, com o objetivo de aumentar o isolamento 

térmico da envoltória para alcançar o nível A do Procel. 

 As paredes devem ter um tratamento térmico na face interna da edificação devido 

ao clima da região. Desta forma as especificações das paredes deverão seguir o 

Figura 6 - Localização dos brises 
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especificado no projeto arquitetônico e no Relatório de Análise do Nível de Eficiência 

Energética 

 

 As coberturas devem possuir cor branca, conforme o especificado para lajes ou 

telhados no projeto arquitetônico e no Relatório de Análise do Nível de Eficiência 

Energética. 

Para se garantir Nível A na classificação geral, a edificação contará com: 

 Circuitos elétricos separados por uso final (iluminação, ar condicionado e outros) ou 

possuir equipamento que possibilite a medição por uso final. 

 100% da demanda de água quente atendida por aquecedores a gás do tipo 

instantâneo com classificação A do PBE / Inmetro. 

 Equipamentos de climatização artificial (ar condicionado) com eficiência 

reconhecida e comprovada. 

Serão implantadas outras estratégias sustentáveis, como forma de garantir a 

bonificação para o Nível A,: 

 Uso de energias alternativas, contando com 24 painéis solares fotovoltaicos de 

365Wp. 

PLACA DE GESSO 
ACARTONADO DE 1,25cm 

LÃ MINERAL COM 4,0cm DE 
ESPESSURA  
ALVENARIA COM BLOCO 
CERÂMICO DE 14x19x39 

MONTANTES DE ALUMÍNIO DE 
4,8cm 

Figura 7 - Exemplo do revestimento interno das paredes 
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 Equipamentos que racionalizam o uso da água, tais como torneiras com arejadores 

e sensores, válvulas de descarga com duplo acionamento, mictórios secos e 

aproveitamento de água pluvial. 

Para maiores esclarecimentos, deverão ser consultados os documentos enviados à 

Fundação Vanzolini para a obtenção da etiqueta de projeto, bem como os elementos 

que devem ser seguidos para a execução dos sistemas envolvidos no processo de 

etiquetagem. O Memorial de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para o 

Edifício Construído  -  ENCE PBE EDIFICA deve ser referência para a etiquetagem da 

obra construída por parte da empresa executora da obra.  

3 Instalação da Obra 

 Instalações provisórias 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa executora da obra todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o canteiro 

de obras, as respectivas licenças de instalação, o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, 

instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

As instalações provisórias para funcionários de obra deverão ter capacidade suficiente 

para abrigar a quantidade de pessoas previstas, proporcionar boas condições de higiene, 

com locais para troca de roupa, refeições e instalações sanitárias.  

 Placas de obra 

A empresa executora deverá instalar em local visível as placas da obra, de acordo com 

as exigências do Contratante. 
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4 Limpeza do Terreno e Demolições 

A empresa executora da obra procederá a limpeza do terreno destinado à ampliação e 

reforma, removendo qualquer detrito nele existente, procedendo inclusive, a eventual 

destocamento.  

Deverá proceder com a demolição das edificações dando a destinação correta dos 

resíduos, sendo de sua responsabilidade providenciar as licenças necessárias e a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, bem como todos os 

procedimentos legais envolvidos com o descarte de resíduos da obra. 

Deverá também adotar todas as medidas necessárias para proteção e integridade das 

edificações vizinhas. Nas regiões próximas às divisas, a demolição deverá ser realizada por 

meio de martelete manual. Nas regiões que não interferirem nas construções adjacentes, 

mais afastadas das divisas, poderá ser utilizada escavadeira mecânica para a demolição dos 

demais elementos. 

No sentido de evitar riscos ao pessoal envolvido na demolição e a terceiros, a empresa 

deverá adotar todas as medidas necessárias relacionadas à segurança da obra. 

A empresa executora da obra deverá providenciar a retirada periódica do entulho que 

se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra, de forma a 

garantir a segurança e a higiene do local e atender a todas as normativas envolvidas.  

Será adotado o método de demolição mecânica e uma vez realizados os 

procedimentos técnicos e legais iniciais, a demolição propriamente dita deve obedecer aos 

seguintes procedimentos: 

1. Instaladas as proteções, deve-se iniciar pela retirada das coberturas (telhados) e suas 

respectivas estruturas;  

2. Na sequência, proceder com a remoção das esquadrias existentes na edificação; 

3. Em seguida, retirar as divisórias internas; 
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4. Remover então as instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado; 

5. Retirar os reservatórios de água existentes; 

6. Remover os equipamentos de proteção contra incêndio; 

7. Proceder com o isolamento de redes de elétrica e hidráulica; 

8. Se ainda não estiverem feitos, devem então ser providenciados os devidos 

escoramentos e proteções para divisas (imóveis vizinhos) e alinhamentos prediais 

(passeios e calçadas), para evitar riscos e danos a terceiros; 

9. Deve-se partir para a remoção das paredes das divisas, por meio de procedimento 

manual com o uso de marteletes, removendo todos os componentes da edificação que 

estiverem encostados nos vizinhos; 

10. Depois que a edificação estiver desconectada das divisas, iniciar a demolição do 

restante com escavadeira, intercalando com martelo rompedor, quando necessário, 

para a retirada de elementos estruturais; 

11. Realizar a limpeza do terreno, removendo todo e qualquer detrito nele existente. 

À medida em que os elementos forem sendo retirados / demolidos, a empresa 

executora deve ir gradativamente providenciando a remoção dos materiais e do entulho 

gerado, procedendo com o seu devido descarte ou destinação. 

5 Movimento de Terra 

Será feito o movimento de terra necessário para se obter um perfil de superfície 

adequado à execução dos serviços, conforme projeto arquitetônico, de implantação e de 

terraplenagem. O aterro que se fizer necessário, para base de concreto simples, será 

executado com material escolhido (arenoso), em camadas de 20cm de altura, molhadas e 

fortemente compactadas. 

O terreno deverá passar por acerto manual ou mecânico, de tal maneira que possa 

receber a construção. Todas as escavações com profundidade maior do que 1,50m 

deverão ser obrigatoriamente escoradas, até a finalização dos serviços nesta fase, 
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seguindo-se recomendações do engenheiro responsável pela obra. Serão executadas 

escavações manuais quando o volume de terra a deslocar seja compatível com a 

capacidade da mão-de-obra disponível em serviço e serão executadas escavações 

mecânicas quando o volume de terra a deslocar seja maior do que a capacidade da mão-

de-obra existente ou, quando as condições técnicas e econômicas assim o exigirem e 

permitirem. Os transportes de terra serão executados com os meios adequados e de 

acordo com o volume de terra escavado, obedecendo às regras de segurança e 

racionalização dos trabalhos. O reaterro de valas e demais escavações, principalmente 

quando para sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá 

ser feito em camadas de no máximo 20cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais 

ocorra redução no volume de terra. Poderão ser utilizados adensadores mecânicos 

("sapos"), de acordo com a disponibilidade. 

6 Locação da Obra 

Feita a limpeza do terreno, será procedida pela construtora a locação da obra, que 

deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto arquitetônico e de fundações. A 

empresa executora da obra será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou 

nivelamento. Caberá também a ela conferir desníveis, cotas e áreas no local da obra. 

Qualquer diferença entre o levantamento topográfico fornecido e o local, deverá ser 

comunicada ao Contratante, que tomará as providências necessárias.  

7 Fundações 

As fundações deverão seguir as especificações e recomendações do respectivo 

memorial descritivo, Anexo 11 deste documento.  

8 Estruturas 

As estruturas deverão seguir as especificações e recomendações do respectivo 

memorial descritivo, Anexo 11 deste documento.  
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A Construtora, como responsável pela segurança e estabilidade da obra, deverá 

executa-la rigorosamente conforme especificações e detalhes elaborados no projeto 

estrutural e normas pertinentes. 

 

9 Impermeabilizações 

 Baldrames  

Os baldrames deverão ter suas superfícies pintadas com duas demãos de emulsão 

asfáltica e posteriormente aplicado papel alcatroado. 

 Muros de arrimo   

Os muros de arrimo e outros elementos que estejam em contato direto com o solo 

deverão receber impermeabilização com aplicação de manta asfáltica. Deverá ser prevista 

camada drenante nestes trechos, a fim de evitar o acúmulo de água.  

 Muros, Muretas, floreiras e paredes da edificação próximas ao solo 

As floreiras, muros, muretas e paredes da edificação próximas ao solo deverão 

receber manta asfáltica com tratamento antiraiz. 

 Laje sobre o subsolo e caixa d’água. 

As lajes sobre o subsolo deverão receber manta asfáltica impermeabilizante sobre a 

superfície regularizada e receber posterior camada de proteção mecânica, a fim de evitar 

danos à impermeabilização. As impermeabilizações deverão ser realizadas também nas 

bases das paredes que contornam as lajes. Os produtos utilizados, bem como os 

procedimentos para aplicação deverão seguir rigorosamente as normas vigentes. 
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 Lajes de cobertura 

Todas as lajes de cobertura deverão receber manta asfáltica impermeabilizante sobre 

superfície regularizada. Sobre ela, deverá ser aplicada camada de EPS de 3cm de espessura, 

camada de separação (papel kraft), camada de proteção mecânica e pintura na cor branca. 

As impermeabilizações deverão ser realizadas também nas bases das paredes que 

contornam as lajes. Os produtos utilizados, bem como os procedimentos para aplicação 

deverão seguir rigorosamente as normas vigentes. 

As camadas de revestimento sobre as lajes de cobertura deverão seguir 

rigorosamente o especificado no projeto e nos documentos enviados à Fundação Vanzolini 

para a obtenção da etiqueta de projeto. O não atendimento de tais especificações bem 

como de seus respectivos revestimentos inviabilizará a conclusão da certificação para a 

retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

 Áreas molhadas 

Todas as áreas molhadas, incluindo os ambientes de instalações sanitárias, vestiários, 

DML e cozinha, deverão receber uma camada de resina termoplástica impermeável, flexível 

e bi-componente (resina termoplástica + cimento especial), o que permite ao material 

acompanhar a movimentação da estrutura, garantindo a impermeabilidade da área. As 

impermeabilizações deverão ser realizadas também nas bases das paredes que contornam 

as áreas molhadas, a fim de garantir uma proteção extra ao drywall resistente à umidade. 

Somente após a aplicação da resina será aplicado o revestimento em cerâmica nas paredes, 

quando for o caso. Os produtos utilizados, bem como os procedimentos para aplicação 

deverão seguir rigorosamente as normas vigentes. 

 Parede do jardim vertical 

A parede que receberá o jardim vertical deverá ser impermeabilizada com cimento 

polimérico tipo VIAPLUS 1000 ou similar ou argamassa polimérica tipo DENVERTEC 100 ou 
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similar. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar previamente umedecida e não 

encharcada. Sobre ela, deverão ser aplicadas 04 demãos do produto em sentido cruzado, 

com intervalos de 2 a 6 horas entre demãos. Aplicar camada de proteção mecânica e 

pintura. Após o tempo de secagem executar a medição e nivelamento, e iniciar a instalação 

das células com broca 8mm, executando os furos de acordo com cada módulo. Os módulos 

deverão ser instalados individualmente, com três parafusos 4,5 x 48 mm de cabeça panela. 

10 Paredes 

 Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

As alvenarias de vedação serão executadas em blocos cerâmicos furados, com 

dimensões rigorosamente conforme o especificado no projeto arquitetônico. O não 

atendimento de tais especificações bem como de seus respectivos revestimentos 

inviabilizará a conclusão da certificação para a retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

Os blocos cerâmicos somente serão empregados depois de bem molhados. 

Todas as fiadas deverão ser perfeitamente niveladas e aprumadas, devendo a obra 

ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações para ligações posteriores. Os 

paramentos serão perfeitamente planos e verticais. A argamassa entre os blocos deverá 

ter espessura de até 1,2cm e ser colocada cuidadosamente entre os blocos a fim de evitar 

juntas abertas. Estas serão cavadas a ponta de colher para que o emboço possa aderir 

fortemente. Para fixação das esquadrias de madeira e rodapés, serão colocados, durante a 

elevação das paredes, tacos de madeira de lei, pichados, mergulhados em areia grossa e 

assentes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em número, dimensões e posições 

adequadas. 

Os blocos cerâmicos a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra máxima de 3%, carga de ruptura à 

compressão de 50Kg/cm² no mínimo. 
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Em todas as ligações entre alvenaria e estrutura de concreto deverá se prever 

armaduras de espera na estrutura para a ligação com a referida alvenaria. 

 Paredes de gesso acartonado 

Para a instalação das divisórias de gesso acartonado, o piso deve estar nivelado e 

acabado. 

As paredes de gesso acartonado deverão ser executadas de acordo com as normas 

pertinentes. Nos locais onde não houver contato com umidade, poderão ser utilizadas 

placas de gesso acartonado ST, duas faces simples, com espessura final de 100 mm, com 

perfil metálico de 70mm. Todos os materiais complementares, tais como fitas, parafusos, 

arruelas, massa de rejunte, etc, deverão ser de boa qualidade e atender aos requisitos 

especificados em norma. Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis 

metálicos. Colocar a fita para isolamento tratamento acústico na face da guia que ficará em 

contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura 

das guias. Para a fixação das guias, recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 

60cm. As emendas das guias devem ser sempre de topo.  

Nos locais onde houver contato com umidade, deverão ser utilizadas placas de gesso 

acartonado resistente à umidade (RU), com faces duplas, devendo ser feita a 

impermeabilização adequada, conforme orientações do fabricante. Essas paredes terão 

espessura de 100mm ou 200mm, conforme especificado em projeto.  

Nos locais onde há necessidade de isolamento acústico, deverá ser instalada camada 

de lã de mineral de 70mm de espessura, preenchendo todo o espaço entre os montantes, 

conforme indicações e locais especificados no projeto arquitetônico. 

As chapas de gesso acartonado deverão ser fixadas na estrutura por meio de 

parafusos desenvolvidos especialmente para esse fim. Os parafusos devem estar 

distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa. 
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Deverá ser previsto reforço nas paredes com revestimento em gesso acartonado 

sempre que houver previsão de fixação de elementos nas paredes (armários, 

equipamentos, etc).   

 Divisórias piso-teto 

As divisórias piso-teto serão aplicadas na área administrativa, somente ao final da obra, 

quando todos os demais acabamentos tiverem sido concluídos e já tiver sido realizada a 

limpeza da obra. Serão instaladas sobre o piso elevado e deverão ter entre as suas 

características principais a possibilidade de remoção e reinstalação, conforme a 

necessidade do Contratante.  

As divisórias piso-teto deverão possuir espessura de 85mm, com painéis com vidro em 

ambas as faces, com vidros laminados 3+3mm. A sua estrutura deverá ser em alumínio, cor 

natural, formada por montantes, travessas verticais e horizontais e quadros para os vidros. 

Os quadros para os vidros deverão ser em perfil de alumínio extrudado, montados 

através de parafusos. A sua fixação na estrutura deverá ser por encaixe inferior e a fixação 

superior deverá ser por sistema de engate e parafusos. Deverá haver fixação 

complementar através de suporte em nylon com saque frontal, para alinhamento trava da 

moldura. Os quadros deverão conter perfil de material plástico/borracha encaixado nos 

canais entre eles. 

Os montantes deverão ser em perfil alumínio retangular com espessura 1,2mm, com 

sistema de ajuste e fixação com cantoneira em “L” com regulagem milimétrica.  

Os conectores para união entre painéis deverão ser confeccionados em alumínio 

extrudado 85mm em ambas as faces e espessura de 1,50 mm, em acabamento anodizado 

natural.  
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O sistema de fixação deverá ser realizado por parafusos e porcas, com acabamentos e 

arremates em alumínio, sendo que a fixação interna deverá ser feita com parafusos auto-

atarrachantes tipo “Philips”, em nicho com acabamento de tampa em alumínio.  

Deverá haver perfil guia para piso e roda-teto em alumínio extrudado em formato de 

“U”, fixo no piso e no forro.  

As folhas das respectivas portas deverão ter acabamento em revestimento 

melamínico cor amadeirado e possuir perfil em alumínio cor natural. As dobradiças deverão 

ser em alumínio com anéis de nylon. As fechaduras deverão ser de boa qualidade e 

compatíveis com o sistema das divisórias. 

Todos os painéis serão em vidro transparente incolor. Deverão ser previstas persianas 

16mm no interior das divisórias nos painéis indicados em projeto, com mecanismo de 

acionamento externo e com possibilidade de extração da face do vidro para limpeza e 

manutenção. 

 Divisórias sanitárias 

As divisórias a serem instaladas nos sanitários e vestiários serão em granito preto São 

Gabriel, e=3cm, fixadas nas paredes por meio de cantoneiras em aço cromado, próprias 

para esta finalidade. 

As paredes de drywall nas quais serão fixadas as divisórias deverão possuir reforço para 

suporte do granito.  

As portas das divisórias sanitárias serão em vidro serigrafado incolor temperado 8mm, 

com tarjeta livre/ocupado, dobradiças metálicas e perfis de alumínio, para box de sanitário. 

11 Instalações hidráulicas 

As instalações hidráulicas deverão seguir as especificações e recomendações do 

respectivo memorial descritivo, Anexo 5 deste documento.  
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O não atendimento das especificações definidas no respectivo projeto inviabilizará a 

conclusão da certificação para a retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

12 Instalações elétricas e SPDA 

As instalações elétricas deverão seguir as especificações e recomendações do 

respectivo memorial descritivo, Anexo 6 deste documento.  

O não atendimento das especificações definidas no respectivo projeto inviabilizará a 

conclusão da certificação para a retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

13 Instalações de climatização 

As instalações de climatização deverão seguir as especificações e recomendações 

do respectivo memorial descritivo, Anexo 7 deste documento.  

O não atendimento das especificações definidas no respectivo projeto inviabilizará a 

conclusão da certificação para a retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

14 Instalações de GLP 

As instalações de GLP deverão seguir as especificações e recomendações do 

respectivo memorial descritivo, Anexo 8 deste documento.  

15 Instalações Preventivas Contra Incêndio 

As instalações preventivas contra incêndio deverão seguir as especificações e 

recomendações do respectivo memorial descritivo, Anexo 9 deste documento.  

16 Revestimentos de paredes 

 Argamassa 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. As superfícies deverão ser limpas e 
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abundantemente molhadas, antes do início do revestimento. O revestimento de 

argamassa será constituído de, no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e 

uniformes. O emboço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada e o 

reboco sobre o emboço. 

A argamassa será utilizada como revestimento interno somente nos locais 

indicados no projeto arquitetônico, em paredes que não compõem a envoltória da 

edificação, quando a aplicação de revestimento não se mostrar conveniente.  

 Chapisco 

Toda a superfície a ser revestida será chapiscada com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3. 

 Emboço 

O emboço deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de 

embutidas todas as tubulações. Deverá o emboço ser fortemente comprimido e a 

superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura do 

emboço deverá seguir o especificado no projeto arquitetônico e nos documentos enviados 

à Fundação Vanzolini para a obtenção da etiqueta de projeto. 

 Reboco 

O reboco (calfino) somente será iniciado após a completa pega do emboço, cuja 

superfície deverá ser limpa e molhada suficientemente. O reboco será regularizado à régua 

e desempenadeira. Deverá apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente 

plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de 

superfície. O reboco das paredes e tetos será de argamassa de cal e areia fina, traço 1:1.5, 

ou aplicação de calfino e o acabamento alisado a feltro.  
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 Gesso acartonado 

Serão aplicadas placas de gesso acartonado em todas faces internas de paredes de 

alvenaria e envolvendo vigas e pilares estruturais, seguindo rigorosamente o especificado 

no projeto arquitetônico. O não atendimento de tais especificações inviabilizará a 

conclusão da certificação para a retirada da Etiqueta Procel Edifica.  

Todas as paredes da envoltória serão revestidas no lado interno com sistema 

estruturado, formado por uma ou mais camadas de chapas de gesso acartonado, 

parafusadas em perfis de aço galvanizado de 4,8cm de espessura, fixados na estrutura 

existente. Internamente, será aplicada camada de lã de mineral de 4cm de espessura, 

conforme indicações e locais especificados no projeto arquitetônico.  

Nos pilares e vigas localizados no perímetro da edificação deverá ser previsto 

revestimento em sua face voltada para o interior, com a aplicação de placas de gesso 

acartonado coladas diretamente na superfície de concreto. As faces das paredes não 

poderão ter mais do que 20mm de desvios de prumo. 

Nos ambientes de áreas úmidas indicados no projeto (cozinha, DML, vestiários e 

sanitários) deverá ser aplicado gesso acartonado resistente à umidade, devendo ser feita a 

impermeabilização adequada, conforme orientações do fabricante. 

Todos os produtos e procedimentos utilizados na instalação dos revestimentos em 

gesso acartonado deverão seguir rigorosamente as normas técnicas pertinentes. 

 Proteção de tubulações 

As tubulações das disciplinas complementares deverão ser colocadas fora das paredes 

de alvenaria, aproveitando o espaço livre entre a parede de alvenaria e o revestimento 

interno de gesso sempre que possível, evitando assim, rasgos desnecessários em 

alvenarias e facilitando eventuais manutenções.  
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Quando for necessário embutir tubulações em alvenaria, os respectivos rasgos 

receberão emboço executado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. 

 Requadros  

Os requadros deverão ser executados obedecendo a prumos e esquadros, sem 

salientar emendas.  

 Revestimentos cerâmicos  

Os revestimentos de paredes cerâmicos serão de primeira linha, bem cozidos e 

perfeitamente planos. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e, quando 

esmaltados, a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogêneas sendo de uma 

mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, 

empenamentos, eflorescência e escamas. 

As paredes receberão revestimento cerâmico, conforme o especificado no Anexo 1 

e indicado no projeto arquitetônico  

Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de 

tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças 

quebradas ou trincadas. 

As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo as instruções de 

aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem ocas, serão 

retiradas e assentes novamente. 

A colocação das cerâmicas somente poderá ser iniciada após o término de toda 

instalação elétrica e hidro-sanitária embutida. 

 Revestimento de madeira (auditório) 

As paredes laterais do auditório serão revestidas com chapa em MDF, com 

acabamento em revestimento melamínico, conforme especificações contidas no projeto 

de tratamento acústico e no Anexo 1 deste memorial. A parede de fundos do auditório será 
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revestida com placas em lã de vidro, para atenuação acústica, conforme especificações 

contidas no projeto de tratamento acústico e no Anexo 1 deste memorial. 

 Quinas de paredes 

Serão colocadas cantoneiras de alumínio anodizado natural medindo 25mm em 

todos os cantos vivos, até a altura de 1,50m. 

17 Cobertura 

 Rufos 

Serão tomados cuidados especiais quanto à vedação do encontro de platibandas, 

empenas laterais e telhas das coberturas, as quais serão feitas mediante rufos em chapa 

galvanizada nº 26, com aplicação de fundo para galvanizado e pintura de acordo com a 

especificação em projeto. 

 Calhas 

Serão tomados cuidados especiais quanto à colocação e encontro de calhas com 

rufos e telhas das coberturas, as quais deverão ser executadas em chapa galvanizada nº 26, 

com aplicação de fundo para galvanizado e pintura de acordo com a especificação em 

projeto. 

 Estrutura de madeira 

Para a construção da estrutura de madeira deverão ser observadas as prescrições da 

norma brasileira NBR 7190. Todos os trabalhos deverão ser feitos por operários habilitados 

e capazes, devidamente assistidos pelo mestre carpinteiro e assessorados pelo 

engenheiro responsável, que verificarão o perfeito ajuste de todas as superfícies de ligação. 

As sambladuras, encaixes, ligações e articulações deverão ser executadas de forma a 

permitir seu ajuste perfeito. As peças que na montagem não se ajustarem perfeitamente às 

ligações, ou que se tenham empenado, deverão ser substituídas. 
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Para execução de ligações, a perfuração, a escariação, o frezamento e a ranhura 

deverão ser executados à máquina, possibilitando perfeito ajuste das peças. 

Quando da execução das estruturas de madeira, será escolhida madeira de boa 

qualidade e procedência, imunizada, isenta de defeitos, tais como nós, brocas, trincas, fibras 

torcidas ou viradas. 

18 Revestimentos de Tetos 

 Lajes 

Nos trechos de laje maciça que não receberem forro de gesso, deverão ser revestidos 

com emboço de argamassa mista 1:4:12 (cimento, cal e areia) e reboco traço 1:1,5 (cal e 

areia peneirada) ou calfino, com bom acabamento para receber pintura. 

 Forro de gesso acartonado 

Nos locais indicados em projeto deverão ser aplicadas chapas de gesso acartonado 

parafusadas em estruturas formadas por perfis de aço galvanizado, suspensas por 

pendurais compostos de suportes niveladores associados a tirantes de aço galvanizado. 

Deverão ser seguidas as normas pertinentes e ser considerada a carga máxima compatível 

com a sua aplicação.   

Após a instalação, todas as placas deverão ser rejuntadas para o perfeito 

acabamento. A estrutura deverá receber reforço nos locais onde serão instaladas 

luminárias. Todas as recomendações técnicas do fabricante do forro deverão ser 

rigorosamente obedecidas quanto ao transporte, armazenamento, manuseio e montagem 

das peças. As alturas dos forros devem ser verificadas no projeto arquitetônico. As placas 

não conterão substâncias que resultem no aparecimento de manchas e/ou eflorescências. 

As placas deverão seguir o determinado pelas normas em vigor. 

Deverá ser previsto tabica nos encontros dos forros com as paredes, com espessura 

de 3cm.  
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Nos forros instalados no auditório, deverá ser aplicada lã de rocha de 4cm sobre eles 

para isolamento acústico.  

19 Pisos 

Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 2%, nas direções dos 

ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nível. 

As superfícies dos elementos de piso colocados deverão resultar perfeitamente 

planas, sem ressaltos ou desníveis entre as peças, e sem vazios na argamassa de 

assentamento. 

A execução dos revestimentos dos pisos deverá ser feita somente após a conclusão 

dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente vedadas as coberturas, 

fixação dos caixilhos e instalação de tubulações. 

Será proibida qualquer circulação sobre os revestimentos dos pisos colocados, 

durante as primeiras 48 horas subsequentes à colocação. 

Antes do lançamento de qualquer argamassa de colante, o lastro deverá ser 

picoteado e eliminados os resíduos soltos, óleos e graxas e também observado o grau de 

umidade. 

A argamassa colante deverá ser aplicada respeitando as especificações dos 

fabricantes, principalmente quanto ao local de aplicação externo ou interno e quanto à 

espessura. 

Qualquer regularização prévia corretiva será feita com argamassa de cimento e areia 

1:3, sobre a qual, decorridos, no mínimo, 10 dias da sua execução, será lançada a camada de 

argamassa colante mediante limpeza prévia. 

O capeamento dos cimentados deverá ser executado antes do endurecimento da 

camada regularizadora. 
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 Pavimentação interna (base) 

Todos os pisos sobre aterro interno serão executados mediante o seguinte 

procedimento e sequência: 

a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas mecanicamente;  

b. abertura de valas para as tubulações passantes sob o piso; 

c. colocação das tubulações, reaterro e compactação de valas, com perfeita regularização 

e nivelamento da superfície compactada; 

d. execução de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3cm; 

e. lançamento do lastro de concreto simples traço 1:3:6, contendo hidrófugo, espessura de 

5cm. 

f. regularização de piso com argamassa de cimento + areia, traço 1:3, espessura mínima 

2cm. 

g. execução de acabamento de cada ambiente respeitando os tipos indicados em projeto e 

detalhados no item 14.3 

 Pavimentação externa (base) 

No entorno da edificação, de acordo com o projeto arquitetônico, a pavimentação 

será feita em piso de concreto intertravado (paver). É necessário o nivelamento do piso 

onde será aplicado, a fim de evitar buracos ou lombadas no resultado final. Ainda no 

processo de preparação da área, deve ser feita uma compactação, que pode ser realizada 

com soquete manual, no caso de uma calçada, e posteriormente, deve-se colocar areia ou 

pó de pedra sobre o solo compactado. 

Recomenda-se que a instalação dos blocos de concreto seja iniciada pela 

extremidade mais alta, para que se determine o caimento natural até a extremidade mais 

baixa. 
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Após o rejunte com areia, deve-se evitar lavar imediatamente o piso, pois pode 

resultar em acomodamento disforme, interferindo no nivelamento da superfície. 

 Revestimento Cerâmico de Piso  

 Os revestimentos de pisos cerâmicos serão de primeira linha, bem cozidos e 

perfeitamente planos. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e, quando 

esmaltados, a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogêneas sendo de uma 

mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, 

empenamentos, eflorescência e escamas. Ou seja, deverão atender aos critérios 

estabelecidos pelas normas brasileiras NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818. Os 

revestimentos a serem aplicados deverão ter resistência a abrasão superior a PEI 4, 

absorção de água da base cerâmica 2%, carga de ruptura mínima 1500 N, resistência a 

manchas classe 4 ou 5. 

  Os revestimentos cerâmicos de piso serão assentes com argamassa colante 

adequada, tipo Extra e aplicados seguindo instruções do fabricante, na cor, dimensão e 

rejunte conforme Anexo 1. 

 Piso de Carpete 

No Auditório, o carpete deverá ser aplicado em superfície lisa e homogênea, de alta 

resistência ao tráfego, conforme especificado no Anexo 1. Deverá ser tomado devido 

cuidado na execução das emendas entre mantas e encontros com as paredes.  

 Piso elevado 

O piso elevado deverá ser composto por placas de aço, sobre as quais deverá ser 

aplicado carpete, conforme especificado em projeto. As placas deverão ser apoiadas sobre 

pedestais rígidos, distribuídos conforme a orientação do fabricante. Todo o sistema deverá 

garantir estabilidade vertical e horizontal, de forma a evitar ruídos de deformações ao longo 
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do seu uso. O sistema deverá permitir a passagem dos cabeamentos necessários para as 

instalações elétricas, voz e dados.  

Recomenda-se que as emendas das placas do carpete e do piso elevado não 

coincidam entre si, para evitar que as placas de carpete fiquem marcadas ao longo do 

tempo. 

O piso inclinado e a rampa que dão acesso à sala administrativa e à sala multiuso 

deverão ser dotados de estrutura metálica para apoio, com fechamento no mesmo 

material do piso elevado, sempre seguindo as orientações do seu fabricante. 

No encontro do piso elevado com a área do foyer será feito acabamento com espelho 

metálico de fechamento lateral, com revestimento em carpete e acabamento com 

cantoneira de alumínio cor natural 2,5x2,5cm. 

O sistema termoplástico poderá ser substituído por sistema metálico desde que sejam 

comprovadamente garantidas as mesmas características de desempenho e vida útil do 

produto, sem ruídos e deformações ao longo do uso. 

Deverá ser comprovado atendimento à classe I, II-A, III-A ou IV-A, quanto ao controle 

de materiais de acabamento, exigida pelo Projeto de Prevenção de Incêndio. 

20 Rodapés 

Todos os pisos dos ambientes internos do térreo e do 2º pavimento que recebem 

pintura como revestimento serão arrematados por rodapés de poliestireno reciclado, 

conforme especificado em projeto, exceto nos sanitários e vestiários, que receberão 

rodapés em revestimento cerâmico igual ao piso onde serão aplicados, conforme 

especificado em projeto. 

Os pisos que possuem cerâmica ou aço corten em suas paredes não receberão 

rodapés. 
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Os pisos dos ambientes internos do subsolo que recebem cerâmica, serão 

arrematados com cerâmica.  

Os pisos externos que são acabados com cimento alisado e pintura receberão 

arremate em pintura igual ao do piso até a altura de 10cm.  

Os pisos externos que são acabados com cerâmica serão arrematados por rodapés do 

próprio revestimento até a altura de 7cm. 

No caso da utilização de revestimento cerâmico de piso recortado como rodapé, 

deverá ser executado rejunte na face superior do rodapé com ângulo de 45º e aplicado a 

mesma pintura da parede em que este for fixado. 

21 Serralheria 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados em estrita observância das 

especificações e detalhes de projeto, bem como os previstos neste memorial, utilizando-

se material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas. 

A fixação dos caixilhos de ferro será executada pela utilização de grapas de ferro em 

forma de cauda de andorinha, que serão chumbadas na alvenaria com argamassa de 

cimento e areia 1:3; a distância entre as grapas não deve exceder 80cm em cada lado da 

esquadria. No caso de as esquadrias serem fixadas em concreto deverá ser usado parafuso 

de latão fixado em bucha de poliéster, instalados do lado interno da abertura. 

Todas as rebarbas e saliências de solda deverão ser eliminadas por esmerilhamento, 

tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda. 

Os trabalhos de serralheria serão fornecidos à obra com aplicação prévia de pintura de 

fundo antiferruginosa.  

Os furos de rebites ou parafusos deverão ser escariados e as emendas deverão   

apresentar   perfeito ajustamento, sem   folgas, rebarbas ou desníveis. 
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Todos os encaixes e rebaixamentos para instalação das ferragens (dobradiças, 

fechaduras, etc) terão o formato destas, não sendo permitidas folgas que tornem 

necessárias emendas ou outros artifícios. 

 Muro de vidro 

Os muros que cercam a edificação no alinhamento predial serão no mínimo em vidro 

temperado, espessura mínima 10mm, fixados em três lados de montantes metálicos 

previamente tratados e pintados, Todos os materiais empregados na construção do muro 

deverão ser de primeira qualidade, com tratamento adequado contra corrosão.  

22 Ferragens 

Todas as ferragens serão de fabricação nacional, inteiramente novas, em perfeitas 

condições de funcionamento e de primeira qualidade. A instalação das ferragens será feita 

dentro das normas vigentes. 

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc, 

terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de 

madeira, etc. Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, 

acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.  

 A localização das peças das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de 

modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferença de nível perceptíveis à vista. 

A localização das fechaduras, dobradiças e outras ferragens, será conforme detalhes do 

projeto arquitetônico. 

Fechaduras tipo externa: Usadas nas portas convencionadas P1 e P2 são fechaduras 

elétricas para aplicação em portas de vidro temperado, com 2 folhas e recortes preparados 

para fixação. Acionamento elétrico em 12V, e acionamento manual para abertura pelo 

cilindro externo, em aço inox escovado. 
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Fechaduras tipo interna: Usadas nas portas convencionadas P3, P4, P5 e P6, são 

fechaduras padrão ABNT compostas por cilindro oval, maçanetas, rosetas, contra testa e 2 

chaves, com broca 40mm e acabamento cromado. 

Fechaduras tipo interna: Usadas nas portas convencionadas P7 e P8 são fechaduras 

padrão ABNT compostas por cilindro oval, maçanetas, rosetas, contra testa e 2 chaves, 

com broca 45mm e acabamento cromado. 

Fechaduras tipo externa: Usadas nas portas convencionadas P9, P10, P11 e P12, são 

fechaduras padrão ABNT compostas por cilindro oval, maçaneta, espelhos, contra testa e 

2 chaves, com broca 26,5mm e acabamento grafite. 

Fechadura tipo externa: Usada na porta-janela convencionada PJ1, sendo fechadura 

padrão ABNT composta por cilindro bi-partido, rosetas, contra testa e 2 chaves, com broca 

45mm e acabamento cromado. 

Fechaduras tipo Livre/Ocupado: Usadas nas portas P13, são fechaduras padrão ABNT 

com tamanho de caixa 53mm, trinco reversível e lingueta acionada pela tarjeta 

livre/ocupado, disco com espelho retangular, uma chave de emergência, complementos 

em aço inox e acabamento cromado. 

As dobradiças das portas metálicas com abertura para o lado externo, e de madeira 

para o lado interno, deverão ser em aço inox com rolamento, com dimensões de 6,3 x 

7,5cm. 

Para cada porta de abrir, exceto as de vidro, deverá ser previsto prendedor magnético 

(com ímã): Composição em liga metálica, com acabamento cromado e fixação no piso, para 

uso interno. Dimensões de 4,5cm de altura, 3,5cm de largura e 3cm de profundidade, 

conforme Anexo 1. 
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23 Portas 

 Portas de Madeira 

As portas convencionadas P3, P4, P5, P7 e P8 serão com enchimento (núcleo) tipo 

colmeia, pré-pintadas com duas demãos de seladora para madeira e no mínimo duas 

demãos de verniz base água incolor, de acordo com os detalhes e dimensões especificados 

em projeto arquitetônico. As portas P6 deverão ser do tipo maciças “acústicas” STC 35dB 

com visor. A porta P6 a ser instalada no auditório será dotada de barra antipânico, NT2 com 

acionamento externo tipo cilindro, acabamento cromado. 

Todas as faces e topos das portas serão aparelhados e perfeitamente lixados, 

inclusive os caixilhos e guarnições (vistas).  

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das 

ferragens, deverão ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões 

das ferragens. 

 Portas Metálicas 

A porta convencionada PJ1 será composta por perfis de alumínio com pintura 

eletrostática na cor preto RAL 9005, com vidro, de acordo com os detalhes e dimensões 

especificados em projeto arquitetônico.  

As portas convencionadas P9, P10, P11 e P12 serão compostas por perfis de alumínio 

com pintura eletrostática na cor preto RAL 9005, de acordo com os detalhes e dimensões 

especificados em projeto arquitetônico.  

 Janelas Metálicas 

Todas as janelas especificadas são compostas por perfis de alumínio na cor preto RAL 

9005, com vidro. Todas as janelas seguirão detalhes e dimensões especificados em projeto 

arquitetônico. 



42 

 

 Portões Metálicos 

Os portões metálicos do acesso de serviço e de acesso ao estacionamento serão de 

abrir, 1 folha, com quadro em aço, com perfil retangular e perfil tubular com espaçamento 

de 10cm na cor preto RAL 9005. 

24 Vidros 

Os vidros serão todos incolores e transparentes. Somente serão aceitos vidros isentos 

de trincas, ondulações, bolhas lentes, riscos e outros defeitos. 

A espessura dos vidros deverá ser especificada considerando: 

a - as áreas das aberturas (que será aplicada a peça de vidro); 

b - as distâncias verticais das aberturas, em relação ao piso; 

c - vibrações normais ou eventuais no local da edificação; 

d - ventos fortes dominantes; 

e - tipos de esquadrias (fixas ou móveis). 

 Além disso, deverão ser respeitadas as especificações contidas nas 

descrições das portas e janelas, mencionadas no projeto arquitetônico e neste memorial e 

nos documentos enviados à Fundação Vanzolini para a obtenção da etiqueta de projeto. 

O assentamento dos vidros será feito com utilização de gachetas de borracha 

duplas. Não será permitido o assentamento de vidros que não seja executado sobre leito 

elástico, com as necessárias folgas para evitar trincas decorrentes do trabalho de dilatação. 

Não serão admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos. 

25 Pintura 

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para 

o tipo de pintura a que se destinem. Para a verificação dos tons, a empresa executora da 

obra deverá preparar todas as amostras necessárias no local escolhido. 
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Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas, e 

receberão no mínimo duas demãos de tinta indicada, até alcançar o resultado final desejado        

Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se 

conseguir a tonalidade desejada. 

As especificações e cores das pinturas estão definidas no Anexo 1. 

26 Metais – Torneiras e Registros   

Serão de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão 

apresentar defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis perfeitamente adaptáveis 

às suas sedes, não sendo tolerados empeno, vazamentos, defeitos na película de 

recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base. 

As especificações estão definidas no Anexo 1. 

Todas as torneiras dos sanitários deverão ser de acionamento automático com sensor, 

devendo, para tanto, possuir sistema de instalação elétrica para esta finalidade. 

27 Louças Sanitárias 

  As louças para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios serão de grês 

branco (grês porcelânico). 

 As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, dura, 

sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. Modelos conforme o Anexo 1.  

O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou 

fendilhamento. 
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28 Diversos 

 Cubas de aço inox  

Cubas de aço inox acetinado, executado em chapa única com bordas arredondadas, 

isentas de soldas, arestas e canto vivos fixados sob o tampo de granito. Modelos e 

dimensões conforme o Anexo 1. 

 Águas Pluviais 

Serão executadas canaletas para coleta de águas pluviais provenientes dos terraços, 

embutidas nos contrapisos, conforme detalhe nos projetos arquitetônico, de 

impermeabilização e hidrossanitário.  Os demais pontos de captação de águas pluviais e 

especificações deverão seguir o contido no projeto hidrossanitário e respectivo memorial 

descritivo, constante no Anexo 5 deste memorial. 

 Alarme para banheiro PCD 

Os alarmes deverão ser de funcionamento audiovisual e instalação sem fio, dotados 

de duas botoeiras antipânico, colocadas junto ao lavatório e vaso sanitário, a 40cm de altura 

a partir do piso. Funcionamento por meio de tomada, com alcance de aproximadamente 50 

metros da botoeira e acionamento por onda de rádio de longo alcance. 

 Plataforma elevatória 

A plataforma elevatória deverá seguir as especificações definidas no respectivo 

projeto, atendendo à normas NBR 9386.1, NBR 9050/2015 e NM 313/2007.  

Como características gerais, deverá: possuir acionamento hidráulico oleodinâmico,  

tensão 220v, atender percursos de até 4,00m (duas paradas), possuir velocidade de 

6,0m/min, ter capacidade para 250kg, ter dimensão da base: 900mm x 1400mm, comando 

com acionadores nos pavimentos e na cabine, por pressão constante e com parada 

automática nos pavimentos, estrutura em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor 
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preto RAL 9005, portas com altura de 2000mm com travamento eletromecânico e 

corrimão.  

Como itens de segurança, deverá possuir, no mínimo: piso antiderrapante, 

travamento das portas durante o movimento da plataforma, abertura das portas somente 

com a plataforma nivelada ao piso, iluminação de emergência e botão de emergência com 

alarme sonoro, válvula de segurança contra o rompimento de tubulação, freio de 

segurança, movimentação automática na falta de energia elétrica e demais itens de 

acessibilidade, conforme projeto de acessibilidade. 

 Painéis fotovoltaicos 

Os painéis fotovoltaicos a serem instalados na cobertura do auditório deverão seguir 

às especificações do respectivo projeto e seu memorial descritivo, do projeto elétrico e do 

projeto de arquitetura, obedecendo ao posicionamento, inclinações e alturas 

especificados.  

 Paisagismo 

O ajardinamento externo será executado conforme o projeto de paisagismo.  

O plantio das espécies dos vasos deve ser feito com substrato que forneça base 

para o crescimento das plantas, a fim de melhorar a retenção e o aproveitamento de água. 

Referência: Forth Floreiras ou similar. Deve-se montar a drenagem dos vasos com manta 

de bidim e argila expandida. 

As espécies vegetais utilizadas estão especificadas em projeto e no Anexo 4. 

 Grelhas 

 As grelhas serão executadas em barra de aço com diâmetro de ½”, com pintura de 

fundo. A localização e dimensão das grelhas estão indicadas em projeto de implantação 

hidrossanitário.    
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 Bancadas  

As bancadas dos sanitários, vestiários, cozinha e refeitório serão em granito preto 

São Gabriel, conforme detalhamento no projeto de arquitetura.  

 Lavatórios  

 Instalações Sanitárias Auditório, Vestiários e Refeitório 

  Serão executados tampos de granito fixados nas paredes e com mãos francesas, 

com instalação de cubas embutidas, de louça, ambos conforme detalhes de projeto 

arquitetônico e especificação do Anexo 1. 

 Sanitários P.C.D. 

Serão utilizados lavatórios com colunas, conforme projeto arquitetônico e 

especificação do Anexo 1. 

 Iluminação 

As luminárias e lâmpadas deverão seguir rigorosamente o especificado em projeto, 

sobretudo quanto à potência das mesmas.  

Também deverão ser respeitadas rigorosamente as divisões dos circuitos 

estabelecidos no projeto arquitetônico e no projeto elétrico.  

O não atendimento de tais especificações inviabilizará a conclusão da certificação 

para a retirada da Etiqueta Procel Edifica. 

 Comunicação visual 

Os materiais empregados, bem como as características gráficas e de 

dimensionamento da comunicação visual interna e externa deverão seguir o especificado 

no projeto de comunicação visual, bem como as definições contidas no Manual de 

Catalogação e no Manual de Identidade Visual do CREA-PR.  
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Os mastros serão em aço galvanizado, com diâmetro nominal de 2”, sendo 2 com 

comprimento de 4,00m e um central com comprimento de 5,00m, devidamente 

chumbados em blocos de concreto,  

Os postes em aço galvanizado das vagas externas possuirão diâmetro nominal de 2” 

e serão chumbados no piso, conforme projeto de comunicação visual.  

29 Limpeza Geral 

A edificação será entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos sanitários, 

pisos, serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer. As 

superfícies deverão estar completamente limpas e isentas de manchas e riscos 

decorrentes da utilização de produtos químicos e materiais abrasivos, sob pena de serem 

substituídos. 

Quanto aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, espelhos, etc., deverão ficar 

perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. 

Através desse documento, a LOGI Arquitetura descreve os dados principais da obra e 

as partes constitutivas do projeto arquitetônico e de sua inter-relação com os demais 

projetos complementares, de acordo com o especificado no contrato.  

                    ____________          __________                               ___________          __________                                                       

Clarisse Maria Petroski Dorigo 
Arquiteto CAU A28829-2 

Eng. Civil CREA 33762/D-PR 

Adriano Lucio Dorigo 
CAU A28828-4
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ANEXO 1  

Memorial de acabamentos 

 

  



 

 

 MEMORIAL DE ACABAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO DE ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

CÓD 
SINAPI DESCRIÇÃO 

ESPES. 
FINAL 

87475 
/ 

87792 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 (NÃO SE ENCONTRA NA LEGENDA DE VEDAÇÕES) 

24 cm 

87479 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA, COM ISOLAMENTO EM EPS. AF_06/2014 / EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

16,5 cm 

87479 
/ 

87792 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

19 cm 

87481 
/ 

39413 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 / EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 

21 cm 

87481 
/ 

87481 
/ 

87591 
/ 

87591 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA, COM ISOLAMENTO EM EPS. AF_06/2014_P 

43 cm 

87481 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 / EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 

21,5 cm 

87481 
/ 

87792 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

24 cm 



 

 

87491 
/ 

87775 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014 / EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

16,5 cm 

87493 
/ 

39413 
/ 

39413 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014 

21,5 cm 

87497 
/ 

87792 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

16,5 cm 

87505 
/ 

39413 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

12,8 cm 

87505 
/ 

87505 
/ 

87792 
/ 

87797 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

29 cm 

87505 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

14 cm 

87505 
/ 

87792 
/ 

87792 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

16,5 cm 

87521 
/ 

87529 
/ 

87529 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

15,5 cm 

 

 

 



 

 

ESPECIFICAÇÃO DE PINTURAS 

CÓD. CÓD. CREA-PR DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

TI1 GI-UG-TI-01 
PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE 
ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR 
BRANCO 

PAREDES INTERNAS 
AUDITÓRIO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI2 GI-UG-TI-02 

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE 
ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA TUBARÃO MARTELO, MARCA 
SUVINIL OU SIMILAR 

PAREDES INTERNAS 
SALA DE 
ATENDIMENTO E 
GERÊNCIA, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI3 GI-UG-TI-03 

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE 
ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA ALGODÃO CINZENTO, MARCA 
CORAL OU SIMILAR 

PAREDES INTERNAS 
GERAIS, CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI4 GI-UG-TI-04 
PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR BRANCO 

PAREDES EXTERNAS, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI6 GI-UG-TI-06 

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA ALGODÃO CINZENTO, MARCA 
CORAL OU SIMILAR 

PAREDES EXTERNAS, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI7 GI-UG-TI-07 

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA TUBARÃO MARTELO, MARCA 
SUVINIL OU SIMILAR 

PAREDES EXTERNAS, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI8 GI-UG-TI-08 
PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR BRANCO 

FORROS DE GESSO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI10   
PINTURA ACRÍLICA BRILHANTE, A BASE DE 
ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR 
AMARELO 99174 5 Y 8/12 - SISTEMA MUNSELL 

FAIXAS DE 
ESTACIONAMENTO 

TI11   
PINTURA ACRÍLICA BRILHANTE, A BASE DE 
ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR PRETO 
RAL 9005 

FAIXAS DE 
ESTACIONAMENTO 

TI12   

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA PRETO (RM042), MARCA SUVINIL 
OU SIMILAR 

TETO DO PALCO DO 
AUDITÓRIO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 



 

 

TI13   

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, À BASE DE 
DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO 
ESTIRENO ACRÍLICO COM BAIXO OU ZERO 
VOC, COR BRANCO, PARA PINTURA DE PISOS 
CIMENTADOS. 

LAJES SOBRE 
EXTERNAS DO 2º 
PAVIMENTO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

TI14   

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA COLHER DE PAU (K174), MARCA 
SUVINIL OU SIMILAR 

FORRO DE GESSO 
DO AUDITÓRIO, 
ENTRE O PALCO E A 
PLATÉIA, CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

TI15  

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA PRETO (RM042), MARCA SUVINIL 
OU SIMILAR 

TETO DO PALCO DO 
AUDITÓRIO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

TI16  

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, 
COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE 
REFERÊNCIA TERRACOTA (R118), MARCA 
SUVINIL OU SIMILAR 

FORRO DE GESSO 
DO REFEITÓRIO, 
CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO 

TI17  

PINTURA ACRÍLICA FOSCA, À BASE DE 
DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO 
ESTIRENO ACRÍLICO COM BAIXO OU ZERO 
VOC, COR CINZA RM088, PARA PINTURA DE 
PISOS CIMENTADOS. 

PISOS CIMENTADOS 
DO SUBSOLO E 
VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO 
DO TÉRREO 

 

ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE 

CÓD. 
CÓD. 

CREA-PR 
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO IMAGEM 

AC1   
REVESTIMENTO EM AÇO 
CORTEN 

PAREDES EXTERNAS DO 
AUDITÓRIO / PAREDE DA 
RECEPÇÃO, CONFORME 
INDICADO EM PROJETO 

 



 

 

MD1   

CHAPA EM MDF COM 
ACABAMENTO EM 
REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO COR DE 
REFERÊNCIA NOGUEIRA 
CADIZ, MARCA DURATEX. 

PAREDES DO AUDITÓRIO, 
CONFORME INDICADO EM 
PROJETO 

 

PA1 
GI-UG-
PA-01 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO 30x40cm NA 
COR BRANCA 
ACABAMENTO 
ACETINADO, COM JUNTA 
DE ASSENTAMENTO 2mm, 
MARCA ELIANE OU 
SIMILAR. REJUNTE 
BRANCO 

PAREDES DE COZINHA, DML 
e BOX DE CHUVEIROS, 
CONFORME INDICADO EM 
PROJETO 

 

RV1   

REVESTIMENTO EM 
PLACAS DE 60x60cm EM 
LÃ DE VIDRO, COM 
DENSIDADE 80kg/m², 
ESPESSURA DE 25mm, 
PARA ATENUAÇÃO 
ACÚSTICA, MODELO 
SONARE, MARCA ISOVER 
OU SIMILAR 

PAREDE DE FUNDOS DO 
AUDITÓRIO 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISO 

CÓD. 
CÓD. 

CREA-PR 
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO IMAGEM 

PI1 
GI-UG-PI-
01 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO ACETINADO, 
DIMENSÕES 45x45cm, 
6,5mm DE ESPESSURA, 
NÃO RETIFICADO, COM 
JUNTA DE 
ASSENTAMENTO 3mm, 
RESISTÊNCIA À ABRASÃO 
5, CLASSE DE ATRITO II 
COR DE REFERÊNCIA 
CARGO PLUS WHITE, 
MARCA ELIANE. REJUNTE 
COR CINZA CLARO. 

VESTIÁRIOS, I.S.PCD, 
ARQUIVO, ALMOXARIFADO, 
CIRCULAÇÃO DO 
PAVIMENTO SUPERIOR, DML 
E COZINHA. 

 



 

 

PI2 
GI-UG-PI-

02 

CARPETE EM PLACAS 
50x50cm, ESPESSURA DO 
PELO 4mm, TOTAL 6,5mm, 
PESO TOTAL 3900g/m² 
TIPO DE APLICAÇÃO 4 
(COMERCIAL MÉDIO), 
REAÇÃO AO FOGO IV-A, 
PROPENSÃO 
ELETROSTÁTICA <2,0kv, 
ACABAMENTO MODULAR 
BASE TERMOSPLÁSTICA 
BETUMINOSA, COR DE 
REFERÊNCIA AZUL 
MESCLADO, COLEÇÃO 
LINEA MODULAR, MARCA 
BEAULIEU OU SIMILAR. 

SALA ADMINISTRATIVA E 
SALA MULTIUSO 

   

PI3   

CARPETE EM ROLO DE 
366cm, ESPESSURA 
TOTAL 5,5mm, PESO 
TOTAL 1620g/m² TIPO DE 
APLICAÇÃO 33 
(COMERCIAL PESADO), 
REAÇÃO AO FOGO II-
A/BFL-S1, PROPENSÃO 
ELETROSTÁTICA <2,0kv, 
COR DE REFERÊNCIA 
AZUL, COLEÇÃO 
MISTRAL, MARCA 
BEAULIEU OU SIMILAR.  

AUDITÓRIO, CABINE DO 
AUDITÓRIO E DEPÓSITO DO 
AUDITÓRIO 

 

PI4   

PISO ELEVADO EM AÇO 
COM REVESTIMENTO EM 
CARPETE (GI-UG-PI-02) 
ESPESSURA FINAL 
e=12cm 

SALA ADMINISTRATIVA E 
SALA MULTIUSO 

        

 

PI5   

REVESTIMENTO 
PORCELANATO TÉCNICO 
ACETINADO, DIMENSÕES 
60x60cm, 8mm DE 
ESPESSURA, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS 
DE TRÁFEGO INTENSO, 
COM BORDA RETIFICADA 
E JUNTA DE 
ASSENTAMENTO 2mm, 
COM BAIXA VARIAÇÃO DE 
TONALIDADE, COR DE 
REFERÊNCIA CREMA 
VALENCIA ACT, MARCA 
PORTINARI. REJUNTE 
COR MARFIM. 

FOYER E CIRCULAÇÃO 
TÉRREO 

  



 

 

PI6   

TABLADO EM ASSOALHO 
DE TÁBUAS CORRIDAS 
EM MADEIRA IMUNIZADA 
LOURO FREIJÓ 10cm, 
COM VERNIZ FOSCO, 
APLICADAS NO SENTIDO 
TRANSVERSAL AO PALCO 

PALCO AUDITÓRIO  

PI8   

REVESTIMENTO 
PORCELANATO 
ACABAMENTO 
AMADEIRADO, 
DIMENSÕES 20x120cm, 
10mm DE ESPESSURA, 
PARA AMBIENTES 
EXTERNOS, COM BORDA 
RETIFICADA E JUNTA DE 
ASSENTAMENTO 1,5mm, 
COM VARIAÇÃO VISUAL 
V2, COR DE REFERÊNCIA 
PARQUET D'OLIVIER, 
MARCA PORTOBELLO. 
REJUNTE COR CAMURÇA. 

AMBIENTE DE PAUSA E 
REFEITÓRIO 

 

PI9   

PISO EM CONCRETO, 
COM ACABAMENTO EM 
GRANITO AQUALUX 
FLAMEADO e=2cm 

ACESSO PRINCIPAL E RAMPA 
DE PEDESTRES EXTERNOS 

 

PI10   

PISO CIMENTADO, TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, 
e=2cm, PREPARO 
MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018 

CAIXA D’ÁGUA E 
ESTACIONAMENTO 
DESCOBERTO 

 

PI11   

LADRILHO HIDRÁULICO 
PARA ÁREA EXTERNA, 
20x20cm, COMPOSTO 
POR CIMENTO E 
PIGMENTO PARA 
CONCRETO,  PARA ALTO 
TRÁFEGO E SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE, COR 
CINZA 

RAMPA DE VEÍCULOS  



 

 

PI12   

PORCELANATO 
ESMALTADO ACETINADO, 
DIMENSÕES 60x60cm, 
9,8mm DE ESPESSURA, 
RETIFICADO, COM JUNTA 
SECA, CLASSE DE ATRITO 
II, COR DE REFERÊNCIA 
NEGRO (8532), MARCA 
CEUSA. REJUNTE COR 
CINZA ÁRTICO. 

REFEITÓRIO 

 

SL1   

SOLEIRA EM GRANITO 
PRETO SÃO GABRIEL 
e=2cm. REJUNTE COR 
PRETO GRAFITE. 

ACABAMENTOS DE PORTAS, 
JANELAS, MURO DE VIDRO, 
CONFORME INDICADO EM 
PROJETO 

 

  

PISO EXTERNO PLACA 
TÁTIL DE ALERTA NA COR 
VERMELHA COM SELO DE 
QUALIDADE ABCP E 
CONFORME NBR 
16537/2016 

PASSEIO E CALÇADA 
EXTERNA, CONFORME 
INDICADO EM PROJETO 

 

  

PISO EXTERNO PLACA 
TÁTIL DIRECIONAL NA 
COR VERMELHA COM 
SELO DE ABCP E 
CONFORME NBR 
16537/2016QUALIDADE  

PASSEIO E CALÇADA 
EXTERNA, CONFORME 
INDICADO EM PROJETO 

 

PV1  

PISO DE BLOCOS DE 
CONCRETO 
INTERTRAVADOS 
RETANGULARES (PAVER) 
10X20cm, e=6cm, 
fcb>35MPa, COR 
NATURAL 

ESTACIONAMENTO E 
PASSEIO EXTERNO 

 

PV2 
GG-PA-
FO-04 

PEDRISCO 
ÁREAS DE JARDIM, 
CONFORME INDICADO EM 
PROJETO 

 

PV3 
GG-PA-
FO-05 

SEIXO 

ÁREAS DE JARDIM, 
CONFORME INDICADO EM 
PROJETO 

 

PI7  ARGILA EXPANDIDA 

COBERTURA, CONFORME 
INDICADO EM PROJETO 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE FORRO 

CÓD DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 



 

 

FO1 
FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR 62,5x62,5cm, THERMATEX 
FEINGELOCHT (PINHOLE), BORDA VT-24, MARCA KNAUF OU 
SIMILAR 

CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

FO2/96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 

CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

FO3/96114 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

CONFORME 
INDICADO EM 
PROJETO. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE TELHAS 

CÓD. DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

TL1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM 
RECHEIO EPS E = 40 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

SOBRE O 2º 
PAVIMENTO E CAIXA 
D'ÁGUA. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E METAIS 

CÓD. DESCRIÇÃO LINHA CÓDIGO COR 
FABRICANTE 

DE 
REFERÊNCIA* 

IMAGEM 

BC1 
Bacia conforto sem 

abertura 

Vogue 
Plus 

Conforto 
P.510.17 BRANCO Deca 

 

BC2 
Bacia sanitária 

convencional saída 
sifônica 

Nexus B344437000 BRANCO Roca 

 

CA1 
Cabide cromado 

Single 
Single 00158206 CROMADO Docol 

 

CB1 

Cuba com borda 
lisa para instalação 

por baixo da 
bancada, com 

17cm de 
profundidade, em 
aço inox 304, com 

0,6mm de 
espessura 

Lavínia 94020107 
INOX 

ACETINADO Tramontina 

 



 

 

CB2 

Cuba 72x40cm 
com borda lisa 

para instalação por 
baixo da bancada, 

com 15cm de 
profundidade, em 
aço inxo 304, com 

0,7mm de 
espessura 

Ísis 2C 94030102 
INOX 

ACETINADO 
Tramontina 

 

CH1 Chuveiro Balance 1956.C.CT CROMADO  Deca 

 

CO1 
Coluna para 

tanque 
Tanque CT.25.17 BRANCO Deca 

 

CO2 
Coluna para 

lavatório 
Vogue 
Plus 

C.10.17 BRANCO Deca 

 

DC1 
Ducha higiênica 

com registro  Unic 1984.C90.ACT.CR CROMADO Deca 

 

E1 
Barra de apoio 40 

cm 
Conforto - 
Aço Inox 

2310.C.040.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 

E2 
Barra de apoio 70 

cm 
Conforto - 
Aço Inox 

2310.C.070.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 

E3 
Barra de Apoio 80 

cm 
Conforto - 
Aço Inox 

2310.C.080.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 

E5 
Assento Plástico 
para linha Vogue 

Plus 

Vogue 
Plus 

AP.50.17 BRANCO Deca 

 

E6 Barra de apoio L 
Conforto - 
Aço Inox 

2335.C.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 

E7 
Barra de apoio 

lateral fixa 60cm 
esquerda 

Conforto - 
Tubocolor 

2375.C.060.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 



 

 

E8 
Barra de apoio 

lateral fixa 60cm 
direita 

Conforto - 
Tubocolor 

2375.C.060.POL 
INOX 

POLIDO 
Deca 

 

LV1 
Lavatório com 

coluna 
Vogue 
Plus L.51.17 BRANCO Deca 

 

LV2 Cuba de embutir 
Cubas de 
embutir 

L.375.17 BRANCO Deca 

 

MI1 Mictório 
Mictório 

Save 
M.718.17 BRANCO Deca 

 

PO1 
Prateleira acrílica 
cromada Single 

Single 00219806 CROMADO DOCOL 

 

PP1 Papeleira Liv 2020.C22 CROMADO Deca 
 

RG1 
 

Acabamento para 
registro 

Izy 4900.C37 GD CROMADO Deca 

 

RG2 
 

Acabamento para 
registro 

Izy 4900.C37 PQ CROMADO Deca 

 

RG3 
 

Acabamento para 
registro 

Izy 4900.C37 PQ CROMADO Deca 

 

T1 Tanque Tanque TQ.02.17 BRANCO Deca 

 

TO1 
Torneira eletrônica 
acionamento com 

sensor 
Decalux 1180.C CROMADO Deca 

 

TO3 
Torneira 

jardim/tanque com 
arejador 

Max 1154.C34 CROMADO Deca 

 

TO4 Misturador Cozinha 
de Parede 

Izy 1258.C37  Deca 

 

VA1 
Válvula de 

descarga com 
duplo acionamento 

Hydra 
Duo Pro 

2545.C.112.PRO CROMADO Deca 

 



 

 

* Os equipamentos empregados poderão ser de marcas similares, com as características 

mínimas mencionadas 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS 

CÓD. DESCRIÇÃO LINHA CÓDIGO COR 
FABRICANTE 

DE 
REFERÊNCIA* 

IMAGEM 

BP1 

ALARME 
AUDIOVISUAL, 

INSTALAÇÃO SEM 
FIO, 01 BOTOEIRA 

ANTIPÂNICO, 
ALCANCE APROX. 

50m, 
FUNCIONAMENTO 

POR MEIO DE 
TOMADA 

    

 

DP1 

Dispensador para 
coletor de 
absorvente 

feminino, material 
ABS na cor prata 
modelo Santher 
Dispenser para 

coletor de 
absorvente 

feminino CÓD. 
DPE80 ou similar 

Elegance DPE80 PRATA Santher 

 

DP2 

Dispensador para 
protetor sanitário, 

material ABS, 
dimensões 
A=26,8cm 
L=15,8cm 
P=3,8cm 

Elegance DPE80 PRATA Santher 

 

MC1 
Lixeira em aço inox 

com pedal. 
 94538/112 METAL Tramontina 

 



 

 

MC2 

Dispenser para 
papel toalha, 

material aço inox 
polido, dimensões 

A=28cm 
L=25,5cm 
P=12,5cm 

Visium 13.01 INOX Biovis 

 

SB1 
Dispensador para 

sabonete inox 
1000ml 

 001010 INOX Biovis 

 
* Os equipamentos empregados poderão ser de marcas similares, com as características 

mínimas mencionadas 

 

TABELA DE PORTAS 

CÓD. LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO IMAGEM 

P1 228 214 

PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10mm 

(5mm+PVB+5mm), COM PUXADOR TUBULAR EM 
AÇO INOX 60cm 

 

P2 90 210 

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10mm 

(5mm+PVB+5mm), COM PUXADOR TUBULAR EM 
AÇO INOX 60cm 

 

P3 80 210 

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA COM ENCHIMENTO 
(NÚCLEO) TIPO COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM 
MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, 

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. 
TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM 

VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR  

P4 80 210 

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA COM ENCHIMENTO 
(NÚCLEO) TIPO COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM 
MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, 

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. 
TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM 

VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR. CHAPA DE 
PROTEÇÃO EM INOX POLIDO 1mm DE 

ESPESSURA, INSTALADA EM AMBOS OS LADOS. 

 



 

 

BARRA DE APOIO (40cm) EM AÇO POLIDO, 
MODELO DE REFERÊNCIA: 2310.C.040.POL, DECA 

P5  70 210  

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA COM ENCHIMENTO 
(NÚCLEO) TIPO COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM 
MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, 

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. 
TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM 

VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR  

P6 160  210 

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE MADEIRA MACIÇA, 
GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. 

BATENTE EM MADEIRA, COM LARGURA 
CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-
PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE SELADORA 

PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE 
ÁGUA INCOLOR  

P7 90 210 

PORTA DE  CORRER 1 FOLHA COM ENCHIMENTO 
(NÚCLEO) TIPO COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM 
MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, 

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. 
TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM 

VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR. CHAPA DE 
PROTEÇÃO EM INOX POLIDO 1mm DE 

ESPESSURA, INSTALADA EM AMBOS OS LADOS. 
BARRA DE APOIO (40cm) EM AÇO POLIDO, 

MODELO DE REFERÊNCIA: 2310.C.040.POL, DECA 

 

P8 80 210 

PORTA DE CORRER 1 FOLHA COM ENCHIMENTO 
(NÚCLEO) TIPO COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM 
MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, 

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. 
TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE 
SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM 

VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR  

P9 80 210 

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA 
INFERIOR EM LAMBRIL DE ALUMÍNIO, BANDEIRA 

SUPERIOR COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 
6mm (3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR 

PRETO RAL 9005.  

P10 80 200 

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA 
INFERIOR E SUPERIOR EM LAMBRIL DE ALUMÍNIO, 

COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. 

 



 

 

P11 65 145 

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA 
INFERIOR E SUPERIOR EM LAMBRIL DE ALUMÍNIO, 

COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. 

 

P12 80 210 

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 
9005, COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. 
COM TELA MOSQUITEIRO NYLON INTERNA E 

VEDAÇÃO 
 

P13 60 185 

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA DE VIDRO 
SERIGRAFADO INCOLOR TEMPERADO 8mm, COM 

TARJETA LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇAS 
METÁLICAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, PARA BOX DE 

SANITÁRIO 
 

P14 90 210 
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA DE MADEIRA, COM 

REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR AMADEIRADA, 
INTERNA. 

 

PJ1 706 225 

PORTA-JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 06 FOLHAS 
DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 

INCOLOR ESP. 8mm (4mm+PVB+4mm), COM 
FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. 

 
 

TABELA DE FECHADURAS 

CÓD. 
PORTA 

TIPO 
FECHADURA 

DESCRIÇÃO 
FABRICANTE/
MODELO DE 

REFERÊNCIA* 
ACABAMENTO IMAGEM 

P1 EXTERNA 

FECHADURAS ELÉTRICAS 
PARA APLICAÇÃO EM 

PORTAS DE VIDRO 
TEMPERADO, COM 2 
FOLHAS E RECORTES 
PREPARADOS PARA 

FIXAÇÃO. ACIONAMENTO 
ELÉTRICO EM 12V, E 

ACIONAMENTO MANUAL 
PARA ABERTURA PELO 

CILINDRO EXTERNO 

LA 
FONTE/ERL 

300 

AÇO INOX 
ESCOVADO 

 



 

 

P2 EXTERNA 

FECHADURAS ELÉTRICAS 
PARA APLICAÇÃO EM 

PORTAS DE VIDRO 
TEMPERADO, COM 2 
FOLHAS E RECORTES 
PREPARADOS PARA 

FIXAÇÃO. ACIONAMENTO 
ELÉTRICO EM 12V, E 

ACIONAMENTO MANUAL 
PARA ABERTURA PELO 

CILINDRO EXTERNO 

LA 
FONTE/ERL 

300 

AÇO INOX 
ESCOVADO 

 

P3 INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR  

CILINDRO OVAL, 
MAÇANETAS, ROSETAS,  

CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA 40mm   

STAM / BETA 
40 RI 3100 

CROMADO 

 

P4 INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR  

CILINDRO OVAL, 
MAÇANETAS, ROSETAS,  

CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA 40mm   

STAM / BETA 
40 RI 3100 

CROMADO 

 

P5 INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR  

CILINDRO OVAL, 
MAÇANETAS, ROSETAS,  

CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA 40mm   

STAM / BETA 
40 RI 3100 CROMADO 

 

P6 
AUDITÓRIO INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT PARA PORTA COM 

BARRA ANTIPÂNICO, COM 
CILINDRO, EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA 

DISAFE / 
W600-CC 

CINZA 

 

P6 
SALA 

MULTIUSO 
INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR  

CILINDRO OVAL, 
MAÇANETAS, ROSETAS,  

CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA 40mm   

STAM / BETA 
40 RI 3100 

CROMADO 

 

P7 INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR 
CILINDRO BI-PARTIDO, 
ROSETAS E CONTRA 
TESTA E 2 CHAVES. 

BROCA 45mm 

STAM/1006 RI CROMADO 

 



 

 

P7 INTERNA 
PUXADOR CONCHA DE 

EMBUTIR 150mm 

UNIÃO 
MUNDIAL / 

PLUS 

CROMO 
ESCOVADO 

 

P8 INTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR 
CILINDRO BI-PARTIDO, 
ROSETAS E CONTRA 
TESTA E 2 CHAVES. 

BROCA 45mm 

STAM/1006 RI CROMADO 

 

P8 INTERNA 
PUXADOR CONCHA DE 

EMBUTIR 150mm 

UNIÃO 
MUNDIAL / 

PLUS 

CROMO 
ESCOVADO 

 

P9 EXTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA 
CILINDRO OVAL, 

MAÇANETA, ESPELHOS,  
CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA DE 

26,5mm 

STAM/503/03 
EG 

GRAFITE 

 

P10 EXTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA 
CILINDRO OVAL, 

MAÇANETA, ESPELHOS,  
CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA DE 

26,5mm 

STAM/813/31 
INOX 

GRAFITE 

 

P11 EXTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA 
CILINDRO OVAL, 

MAÇANETA, ESPELHOS,  
CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA DE 

26,5mm 

STAM/813/31 
INOX 

GRAFITE 

 

P12 EXTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA 
CILINDRO OVAL, 

MAÇANETA, ESPELHOS,  
CONTRA TESTA E 2 
CHAVES. BROCA DE 

26,5mm 

STAM/813/31 
INOX 

GRAFITE 

 



 

 

P13 
LIVRE / 

OCUPADO 

FECHADURAS PADRÃO 
ABNT DE CAIXA 53mm, 
TRINCO REVERSÍVEL E 
LINGUETA ACIONADA 

PELA TARJETA 
LIVRE/OCUPADO, DISCO 

COM ESPELHO 
RETANGULAR, UMA 

CHAVE DE EMERGÊNCIA, 
COMPLEMENTOS EM AÇO 

INOX E ACABAMENTO 
CROMADO. 

SOPRANO/ 
SOB-MEC-

LVO 

 

CROMADO 

 

P14 INTERNA 

FECHADURAS 
ACOMPANHAM AS 

PRÓPRIAS PORTAS DAS 
DIVISÓRIAS 

--- --- --- 

PJ1 EXTERNA 

FECHADURA PADRÃO 
ABNT COMPOSTA POR 
CILINDRO BI-PARTIDO, 
ROSETAS E CONTRA 
TESTA E 2 CHAVES. 

BROCA 45mm  

STAM/1006 RI CROMADO 

 

  
PRENDEDOR (FIXADOR) 
MAGNÉTICO DE PORTA 

VONDER 
/FP500 

ALUMÍNIO 

 
* Os equipamentos empregados poderão ser de marcas similares, com as características 

mínimas mencionadas 

ESPECIFICAÇÕES DE JANELAS 

CÓD. LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO IMAGEM 

J1A 213 98 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005.  
 

J1B 217 98 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005.  
 

J1C 224 98 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005.  
 



 

 

J1D 228 98 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005.  
 

J1E 210 98 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005.  
 

J2 100 100 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. HASTE 
TIPO ALAVANCA, MODELO DE REFERÊNCIA 

HAS 28 300mm  

J3 100 60 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO 
SERIGRAFADO TEMPERADO INCOLOR ESP. 
6mm, COM FERRAGENS COR PRETO RAL 

9005. HASTE TIPO ALAVANCA, MODELO DE 
REFERÊNCIA HAS 28 300mm  

J4 1120 50 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 10 

FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO LAMINADO 
INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM 

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. HASTE 
TIPO ALAVANCA, MODELO DE REFERÊNCIA 

HAS 28 300mm 

 

J5 200 82 

JANELA DE VIDRO 04 FOLHAS DE CORRER, 
COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 8mm 
(4mm+PVB+4mm), COM FERRAGENS COR 

PRETO RAL 9005. 
 

J6 120 30 

JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, 02 

FOLHAS FIXAS C/ VENEZIANA, C/ TELA 
MOSQUITEIRO NYLON INTERNA E VEDAÇÃO 

 
 
 
 

CÓD DESCRIÇÃO 

RP1 
RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70x13mm, MODELO DE REFERÊNCIA 451 
RP/BR, COLEÇÃO MODERNA, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA 

RP2 
RODAPÉ EM PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, 70mm DE ALTURA, 10mm DE 
ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE 



 

 

ASSENTAMENTO 1,5mm, COM VARIAÇÃO VISUAL V2, COR DE REFERÊNCIA PARQUET 
D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO 

RP3 

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ACETINADO, 70mm DE ALTURA, 8mm DE 
ESPESSURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS DE TRÁFEGO INTENSO, COM BORDA 
RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO 2mm, COM BAIXA VARIAÇÃO DE TONALIDADE, 
COR DE REFERÊNCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTINARI 

RP4 
RODAPÉ CERÂMICO ACETINADO, 70mm DE ALTURA, 6,5mm DE ESPESSURA, NÃO 
RETIFICADO, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3mm, RESISTÊNCIA À ABRASÃO 5, 
CLASSE DE ATRITO II COR DE REFERÊNCIA CARGO PLUS WHITE, MARCA ELIANE 

 
  



 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

CÓD. MOD. DESCRIÇÃO FABRICANTE 
COR DA 

LUMINÁRIA 
TEMP. 

 DE COR 
AMBIENTES 

UTILIZADOS 

 
IMAGEM 

L1 PANEL LED 
625 

PAINEL LED 33W 
3300 LÚMENS 4000K 
- 620x620x10mm 

LEDVANCE 
OSRAM BRANCO 4000 

SALA 
ADMINISTRATIVA / 
SALA MULTIUSO 

 

L2 PAINEL 
LED 12W 

PAINEL LED 12W 780 
LÚMENS 4000K - 
170x170x21mm 

STELLA BRANCO 4000 

ALMOXARIFADO / 
ARQUIVO / CABINE 
/ CIRC. / DEPÓSITO 
/ DML / ESCADA / 
I.S.F. / I.S.F. PCD. / 
I.S.M. / I.S.M. PCD / 
I.S.PCD. / VEST. 
FEM. / VEST. 
MASC. 

 

 

L3 PAINEL 
LED 24W 

PAINEL LED 24W 
1700 LÚMENS 4000K 
- 300x300x21mm 

STELLA BRANCO 4000 
AUDITÓRIO / 
COZINHA /SALA 
ADMINISTRATIVA 

 

L4 IL 0072-GZ 

LUMINÁRIA QUAD. 
EMBUTIR C/ 1 
LÂMPADA LED 
DICRÓICA 38º 5W 

INTERLIGHT BRANCO 2700 FOYER / 
REFEITÓRIO 

 

L5 E100 SLED 
9076 - 2M 

PERFIL DE LED PARA 
FORRO DE GESSO 
14,4W/M 

MISTER LED BRANCO 4000 
AUDITÓRIO / CIRC. 
/ FOYER / 
REFEITÓRIO 

 

L6 E100 SLED 
9076 - 1M 

PERFIL DE LED PARA 
FORRO DE GESSO 
14,4W/M 

MISTER LED BRANCO 4000   

 

L7 CCN21-
S2TLED120 

LUMINÁRIA PARA 2 
LÂMPADAS T5 LED 
13W 4000K EM 
CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR 
BRANCA 

LUMICENTER BRANCO 4000 

CASA DE 
MÁQUINAS / 
DEPÓSITO DE LIXO 
/ 
ESTACIONAMENTO 
COBERTO 

 

 

L8 EX02-
S1E27 

ARANDELA DE 
PAREDE EM 
ALUMÍNIO INJETADO 
PINTADO NA COR 
BRANCA, COM 
BORRACHA DE 
VEDAÇÃO E GRADE 
FRONTAL DE 
PROTEÇÃO, COM 01 

LUMICENTER BRANCO 3000 

ESTACIONAMENTO 
DESCOBERTO / 
JARDIM/ ÁREA 
TÉCNICA 

 

 



 

 

LÂMPADA BULBO 
LED A60 4,5W 3000K 

L9 PD69-
P1E27BC 

LUMINÁRIA 
PENDENTE COM 
CORPO EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA NA COR 
BRANCA, COM 01 
LÂMPADA BULBO 
LED A60 4,5W 3000K 

LUMICENTER BRANCO 3000 REFEITÓRIO 

 

L10 BZ44-E 

BALIZADOR LED DE 
EMBUTIR EM 
ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO EM 
TINTA PÓ POLIÉSTER 
DE ALTA 
RESISTÊNCIA NA 
COR BRANCA, COM 
PLACA DE LED 
INTEGRADA 6W 

LUMICENTER BRANCO 3000 JARDIM 

 

L11 EX05-E 

LUMINÁRIA DE PISO 
DE EMBUTIR EM 
ALUMÍNIO INJETADO 
PINTADO NA COR 
BRANCA COM 
BORRACHA DE 
VEDAÇÃO. PARA 
UMA LÂMPADA PAR 
20 LED 7W, 3000K 

LUMICENTER BRANCO 3000 JARDIM 

 

 

L12 AR10-
S2E27E 

ARANDELA DE 
PAREDE EM 
ALUMÍNIO PINTADO 
NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA 
COM DUAS 
LÂMPADAS DE LED 
DE 9W CADA 

LUMICENTER BRANCO 3000 AMBIENTE DE 
PAUSA 

 

L13 
AR90-
S1LED3KB
C 

ARANDELA DE 
PAREDE EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA 
MICROTEXTURIZADA 
NA COR BRANCA 
COM UMA LÂMPADA 
LED INTEGRADA DE 
1,5W 

LUMICENTER BRANCO 3000 CIRC. 

 

L14 

ESPETO 
LED 
FOCCO 
3000K 

ESPETO PARA 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA COM 
LÂMPADA LED 7W 
CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO 
MANUAL DE 
CATALOGAÇÃO 
CREA-PR 

STELLA PRETO 3000 JARDIM 

 



 

 

L15 ST466 

ARANDELA DE 
PAREDE COM BASE 
EM AÇO E DIFUSOR 
ACRÍLICO CURVO 
COM DUAS 
LÂMPADAS LED DE 
3,5W 3000K 

STARLUMEN BRANCO 3000 
I.S.F. / I.S.M./VEST. 
FEM. /  VEST. 
MASC. 

 

L16 STH6757-
30 

PROJETOR LED 
3000K 100W STELLA PRETO 3000 JARDIM 

 

L17   

LÂMPADAS 
ESPECÍFICAS PARA 
ILUMINAÇÃO 
CÊNICA. POTÊNCIA 
ESTIMADA 
250W/220V. 
REFLETOR LED PAR 
64 RGBW 54 LEDS 
DE 3W DMX STROBO 
CANHÃO.  

  PRETO - AUDITÓRIO 

 

L18 4570442 

LUMINÁRIA 
PENDENTE 
CIRCULAR EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA 
BRANCA; DIFUSOR 
EM ACRÍLICO 
SATINADO, 3000K; 
29,4W; DIMENSÕES 
50cmX4,5cm. 

FORMA DA 
LUZ BRANCO 3000 FOYER 

 

L19 4570448 

LUMINÁRIA 
PENDENTE 
CIRCULAR EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA 
BRANCA; DIFUSOR 
EM ACRÍLICO 
SATINADO, 3000K; 
49W; DIMENSÕES 
75cmX4,5cm 

FORMA DA 
LUZ BRANCO 3000 FOYER 

 

L20 4570458 

LUMINÁRIA 
PENDENTE 
CIRCULAR EM 
ALUMÍNIO COM 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA 
BRANCA; DIFUSOR 
EM ACRÍLICO 
SATINADO, 3000K; 
68,8W; DIMENSÕES 
100cmX4,5cm 

FORMA DA 
LUZ BRANCO 3000 FOYER 

 

 



 

 

ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE 

REF. 
CÓD. CREA-

PR 
DESCRIÇÃO 

IMAGEM 

S1 GK-UG-AS-01 
 

FAIXA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PORTA DE VIDRO OU 
MADEIRA, APLICAÇÃO NA FOLHA DA ESQUERDA, ADESIVO PARA 
SINALIZAÇÃO, FAIXA CONFECCIONADA EM ADESIVO NA COR AZUL 
(PANTONE 541 C) COM IMPRESSÃO DIGITAL DE BORDAS 
DOURADAS (PANTONE 475 C) E TEXTO NA COR BRANCA, 
CONFORME ARTE FINAL, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, DIMENSÕES: 20 cm (ALTURA) X ____CM (LARGURA 
DA PORTA)  

 

S2 GK-UG-AS-01 

FAIXA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PORTA DE VIDRO OU 
MADEIRA, APLICAÇÃO NA FOLHA DA DIREITA, ADESIVO PARA 
SINALIZAÇÃO, FAIXA CONFECCIONADA EM ADESIVO NA COR AZUL 
(PANTONE 541 C) COM IMPRESSÃO DIGITAL DE BORDAS 
DOURADAS (PANTONE 475 C) E TEXTO NA COR BRANCA, 
CONFORME ARTE FINAL, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, DIMENSÕES: 20 cm (ALTURA) X ____CM (LARGURA 
DA PORTA)  

 

S3 GK-AC-PL-01 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO FEMININO PARA PESSOA 
EM CADEIRA DE RODAS, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM 
UM PICTOGRAMA QUE REPRESENTA PESSOA EM CADEIRA DE 
RODAS E O SEXO FEMININO, MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA 
FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM 
ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO  

S4 GK-AC-PL-02 
 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO PARA 
PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, FORMATO QUADRADO 15X15cm, 
CONTÉM UM PICTOGRAMA QUE REPRESENTA PESSOA EM 
CADEIRA DE RODAS E O SEXO MASCULINO, MATERIAL ALUMÍNIO 
NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA 
DO BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA 
TODO O PÚBLICO  

S5 GK-UG-PL-04 

DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO 
DO SEXO MASCULINO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM 
UM PICTOGRAMA QUE REPRESENTA O SEXO MASCULINO, 
MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA 
PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE 
A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO   

S6 GK-UG-PL-05 

DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO 
DO SEXO FEMININO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM UM 
PICTOGRAMA QUE REPRESENTA O SEXO FEMININO, MATERIAL 
ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE 
ENTRADA DO BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A 
VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO  

S7 GK-AC-PL-08 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO, DESTINADA A 
INFORMAR E SINALIZAR A EXCLUSIVIDADE DE DETERMINADA VAGA 
EM ESTACIONAMENTO DE ESPAÇOS PRIVADOS, PARA IDOSOS, 
FORMATO RETANGULAR 70X50cm, MATERIAL PS – 1mm – BRANCO, 
FIXAR EM POSTE, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE 
PARA TODO O PÚBLICO  

S8 GK-AC-PL-09 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PCD, DESTINADA A INFORMAR 
E SINALIZAR A EXCLUSIVIDADE DE DETERMINADA VAGA EM 
ESTACIONAMENTO DE ESPAÇOS PRIVADOS, PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PCD), FORMATO RETANGULAR 70X50cm, MATERIAL 
PS – 1mm – BRANCO, FIXAR POSTE, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A 
VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO  

S9 GK-AC-PL-05 

SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ANDARES, 
ELEVADORES, PATAMARES, COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO, 
DIMENSÃO: 70 x 35mm, FIXAÇÃO: AUTOADESIVA COM FITA DE 
CONTATO DUPLA FACE 3M, USO INTERNO  



 

 

S10 GK-AC-PL-04 

SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO, 
COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO: 100 x 30mm, FIXAÇÃO: 
FITA DE CONTATO DUPLA FACE 3M OU COM COLA DE CONTATO, 
USO INTERNO 

 

S11 GK-UG-PL-02 
 

PLACA DE HIGIENE PARA BANHEIRO FEMININO, DESTINA-SE À 
APLICAÇÃO NO INTERIOR DE BANHEIROS FEMININOS COM O 
OBJETIVO DE ORIENTAR O PÚBLICO PARA MANTER O AMBIENTE 
LIMPO E ORGANIZADO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM 
IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS EXPLICATIVOS RELACIONADOS 
A USO ESPECÍFICO DO SANITÁRIO PELO PÚBLICO FEMININO, 
MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR 
PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO 

 

S12 GK-UG-PL-03 
 

PLACA DE HIGIENE PARA BANHEIRO MASCULINO, DESTINA-SE À 
APLICAÇÃO NO INTERIOR DE BANHEIROS MASCULINOS COM O 
OBJETIVO DE ORIENTAR O PÚBLICO PARA MANTER O AMBIENTE 
LIMPO E ORGANIZADO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM 
IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS EXPLICATIVOS RELACIONADOS 
A USO ESPECÍFICO DO SANITÁRIO PELO PÚBLICO MASCULINO, 
MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR 
PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO 

 

S13 GK-UG-PL-30 
 

PLACA ANTIFUMO, DESTINA-SE À APLICAÇÃO EM AMBIENTES 
INTERNOS E EXTERNOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O 
PÚBLICO QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 16.239 
QUE PROÍBE, EM AMBIENTES DE USO COLETIVO, PÚBLICO OU 
PRIVADO, O CONSUMO DE PRODUTOS FUMÍGENOS, FORMATO 
QUADRADO 20X20cm, CONTÉM IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS 
EXPLICATIVOS RELACIONADOS ATENDIMENTO A LEI ANTIFUMO 
PARANÁ (LEI Nº 16.239); MATERIAL PS - 1mm - BRANCO 

 

S14 GK-UG-PL-06 
 

DESTINA-SE À SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES, FORMATO 25X05cm, 
MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 
0,5mm, PROCESSO DE IMPRESSÃO 
COMPUTADORIZADO/FOTOGRÁFICO 

 

S15 GK-AC-PL-06 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ELEVADOR, INFORMAÇÃO DE 
RELEVO E EM BRAILLE PARA SINALIZAR PAINÉIS DE CHAMADA DE 
ELEVADORES, INDICAÇÃO "SOBE" E "DESCE", FIXAR AO LADO DA 
BOTOEIRA  

S16 GK-UG-PL-07 

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ELEVADOR, INFORMAÇÃO DE 
RELEVO E EM BRAILLE PARA SINALIZAR PAINÉIS DE CHAMADA DE 
ELEVADORES, INDICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS ANDARES, FIXAR 
AO LADO DA BOTOEIRA 

 

S17 GK-UG-PL-32 PLACA PERIGO INFLAMÁVEL NÃO FUME, DESTINA-SE A CENTRAL 
GLP, FORMATO 28x44cm, MATERIAL PVC/POLIETILENO 

 

S19 GK-UG-PL-31 

PLACA BICICLETÁRIO, DESTINA-SE A SINALIZAR O LOCAL DO 
ESTACIONAMENTO RESERVADO A GUARDA DE BICICLETAS, 
CONTÉM O PICTOGRAMA DE UMA BICICLETA E A LEGENDA 
"BICICLETÁRIO", FORMATO 15X15cm MATERIAL PS - 1mm - 
BRANCO, FIXAR NA PAREDE/MURO DO BICICLETÁRIO  

S20 GK-UG-PL-29 

PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA MOTOS, DESTINA-SE A 
SINALIZAR QUE DETERMINADA ÁREA DO ESTACIONAMENTO OU 
VAGA SÃO DESTINADAS SOMENTE A MOTOS, FORMATO 40X50cm, 
MATERIAL PS – 1mm – BRANCO, FIXAR NA PAREDE/MURO 
POSTERIOR EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA 
TODO O PÚBLICO  



 

 

S23 GK-AC-PL-03 

DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO 
FEMININO/MASCULINO ACESSÍVEL, FORMATO QUADRADO 
15X15cm, CONTÉM PICTOGRAMA QUE IDENTIFICA PESSOA EM 
CADEIRA DE RODAS, E PICTOGRAMAS QUE SIMBOLIZAM O SEXO 
MASCULINO E FEMININO, MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA 
FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM 
ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO  

S24 GK-AC-SS-01 
 

DESTINA-SE À INDICAÇÃO DE LOCAL RESERVADO A PCD, EM 
FORMATO 80X120cm, EM MATERIAL AUTOADESIVO. FIXAR NO PISO.   

 

S25 GK-UG-PL-02 TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA CONFECCIONADO EM 
ACM E LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA. 

 

A10 ----- 

FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM DEGRAU ISOLADO CONFORME 
PREVISTO EM ITEM 5.4.4.1 DA NBR 9050 (2015). ESTE DESNÍVEL 
DEVE SER SINALIZADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, NO PISO E NO 
ESPELHO, COM UMA FAIXA DE NO MÍNIMO 3cm DE LARGURA 
CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, PREFERENCIALMENTE 
FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO 

----- 

A11 GK-AC-SS-04 

FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM FAIXA DE ESCADA CONFORME 
PREVISTO EM ITEM 5.4.4.2 DA NBR 9050 (2015). IGUAL OU MAIOR 
QUE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS LATERAIS, E COM NO MÍNIMO 
7cm DE COMPRIMENTO E 3cm DE LARGURA. APLICADA AOS PISOS 
E ESPELHOS EM SUAS BORDAS LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES 
DOS CORRIMÃOS, CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE 
 

 

 

A12 GK-AC-SS-03 
 

PISO DE ALERTA EM PVC, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 
ESPECIAL, PARA USO INTERNO, NA COR PRETA. MARCA DE 
REFERÊNCIA: DIRECT BORRACHAS, CONFORME NBR 16537/2016 

 

A13 GK-AC-SS-03 
PISO DE DIRECIONAL EM PVC, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 
ESPECIAL, PARA USO INTERNO, NA COR PRETA. MARCA DE 
REFERÊNCIA: DIRECT BORRACHAS, CONFORME NBR 16537/2016 

 

A14 GI-AC-PE-01 PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO 40x40cm NA COR VERMELHO 
COM SELO DE QUALIDADE ABCP E CONFORME NBR 16537/2016 

 

A15 GI-AC-PE-01 PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO 40x40cm NA COR VERMELHO 
COM SELO DE QUALIDADE ABCP E CONFORME NBR 16537/2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  

 

Declaração de caracterização da envoltória 
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LOGI ARQUITETURA LTDA 

Curitiba, 19/08/2019, 

 

Ref.: Caracterização da Envoltória doedifício CREA-PR – Regional Cascavel, conforme projeto de arquitetura 

apresentado e dados de entrada da avaliação realizada pelo MÉTODO PRESCRITIVO. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ENVOLTÓRIA 

 

Declaro para fins de etiquetagem PBE EDIFICA que a edificação edifício CREA-PR – Regional Cascavel, situada à Rua 

Presidente Bernardes, 2069, Centro, Cascavel, PR, BR, apresenta envoltória com as seguintes características: 

 

• Área total da envoltória (Aenv): 1.137,76 m² 

 

• Área de cobertura (APCob): 439,00 m² 

• Área de cobertura com aberturas: 0 m² 

• Percentual de áreas de aberturas na cobertura (PAZ):  0% 

 

• Área de fachadas: 625,08 m² 

• Área de fachadas com componentes opacos: 541,67 m² 

• Área de fachadas com aberturas: 73,75 m² 

• Percentual de áreas de aberturas nas fachadas (PAFt):  11,80% 

 

• Área de fachada com orientação oeste: 195,13 m² 

• Área de fachadas com aberturascom orientação oeste: 13,83 m² 

• Percentual de áreas de aberturas na fachada oeste (PAFto):  7,09% 

 

Assim, esclareço que, de acordo com os desenhos do projeto de arquitetura e detalhamento de fachadas localizados 

nos documentos (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-08-30 –ELEVAÇÕES.dwg, 127-03-CREA-PR-

SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-22-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-

Exec-1-Folha - AQ-22-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS-ESQUEMÁTICO_R1.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-
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Exec-1-Folha - AQ-23-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-23-

30 - DETALHE DE ESQUADRIAS-ESQUEMÁTICO.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - ENCE-01-

ESQUEMATICOS_R2.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-25-30 - DETALHE PAREDES .dwg, 

127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Básico-4-Folha - AQ-11-30 - PLANTA DE VEDAÇÕES TÉRREO.dwg e 127-03-CREA-

PR-SEDE REG CASCAVEL-Básico-4-Folha - AQ-12-30 - PLANTA DE VEDAÇÕES 2º PAVIMENTO.dwg), a edificação em 

questão contém os seguintes componentes de fachadas opacas: 

 

• [FACHADA TIPO 1] – PAREDE A COM AÇO CORTEN 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: AÇO CORTEN  com espessura 2 mm 

o [CAMADA 1]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL)  com espessura 20 mm 

o [CAMADA 2]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 3]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 140 mm 

o [CAMADA 4]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,55 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor MARROM AVERMELHADO com absortância de 0,80. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 15,49 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO PISO TÉRREO, COMO ENVOLTÓRIA DO AUDITÓRIO. 

 

• [FACHADA TIPO 2] – PAREDE DE CONCRETO DE 19CM 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: CONCRETO com espessura 190 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 2,97 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA E CINZA CLARO com absortâncias de 0,16 e 0,61, 

respectivamente. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 66,99 m² na envoltória do edifício. 
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ESSE FECHAMENTO ESTÁ LOCALIZADO AO LONGO DE TODO O EDIFÍCIO, POIS É COMPOSTO POR VIGAS E 

PILARES. 

 

• [FACHADA TIPO 3] – PAREDE DE CONCRETO DE 38CM COM LÃ DE ROCHA DE 4CM 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: CONCRETO com espessura 380 mm 

o [CAMADA 2]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: PLACA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,615 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor CINZA CLARO com absortância de 0,61. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 1,96 m² na envoltória do edifício. 

ESSE FECHAMENTO ESTÁ LOCALIZADO NA PAREDE DO FUNDO DO PALCO DO AUDITÓRIO, DIVISA COM O 

ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO. É COMPOSTO POR VIGA E PILAR. 

 

• [FACHADA TIPO 4] – PAREDE A COM AÇO CORTEN E MDF 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: AÇO CORTEN  com espessura 2 mm 

o [CAMADA 1]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL)  com espessura 20 mm 

o [CAMADA 2]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 3]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 140 mm 

o [CAMADA 4]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 6]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA 7]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE MDF com espessura 20 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,52 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor MARROM AVERMELHADO com absortância de 0,80. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 40,62 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO PISO TÉRREO, COMO ENVOLTÓRIA DO AUDITÓRIO. 
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• [FACHADA TIPO 5] – PAREDE DE CONCRETO DE 19CM COM LÃ DE ROCHA DE 4CM 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: CONCRETO com espessura 190 mm 

o [CAMADA 2]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONATAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,66 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor CINZA CLARO com absortância de 0,61. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 17,33 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO 2° PAVIMENTO, COMO ENVOLTÓRIA DA COZINHA, DO REFEITÓRIO, 

NA DIVISA COM O AMBIENTE DE PAUSA E NO AMLOXARIFADO E ARQUIVO. 

 

• [FACHADA TIPO 6] – PAREDE A COM LÃ DE ROCHA DE 8CM 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 140 mm 

o [CAMADA 2]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 30 mm 

o [CAMADA 4]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,34 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA E CINZA CLARO com absortâncias de 0,16 e 0,61, 

respectivamente. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 77,27 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO 2° PAVIMENTO, COMO ENVOLTÓRIA DA COZINHA, DO DML, 

ALMOXARIFADO E ARQUIVO, E LOCALIZADA NA PAREDE DOS FUNDOS DO AUDITÓRIO. 

 

• [FACHADA TIPO 7] – PAREDE DE CONCRETO 19CM COM AÇO CORTEN EXTERNO E MDF INTERNO 

Compostos pelas seguintes camadas: 
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o [CAMADA EXTERNA]: AÇO CORTEN  com espessura 2 mm 

o [CAMADA 1]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL)  com espessura 20 mm 

o [CAMADA 2]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 3]: CONCRETO  com espessura 190 mm 

o [CAMADA 4]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE MDF com espessura 20 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 1,80 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor MARROM AVERMELHADO com absortância de 0,80. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 15,41 m² na envoltória do edifício. 

ESSES FECHAMENTOS ESTÃO LOCALIZADOS NO PISO TÉRREO, COMO ENVOLTÓRIA DO AUDITÓRIO, 

COMPOSTO POR PILARES E VIGAS. 

 

• [FACHADA TIPO 8] – PAREDE A  

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 140 mm 

o [CAMADA 2]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,60 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA, CINZA CLARO E TAMBÉM VERDE DA PAREDE 

JARDIM  com absortâncias de 0,16, 0,61 e 0,25, respectivamente. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 152,50 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO PISO TÉRREO E 2° PAVIMENTO, COMO PRINCIPAL FECHAMENTO DA 

ENVOLTÓRIA. 

 

• [FACHADA TIPO 9] – PAREDE C – TIJOLO DE 19CM COM LÃ DE ROCHA DE 4CM  

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 190 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 150 mm 
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o [CAMADA 2]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,51 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor CINZA CLARO com absortância de 0,61. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 16,58 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO PISO TÉRREO, COMO ENVOLTÓRIA DO ATENDIMENTO. 

 

• [FACHADA TIPO 10] – PAREDE E – TIJOLO DUPLO COM LÃ DE ROCHA DE 4CM  

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 190 mm 

o [CAMADA 2]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 190 mm 

o [CAMADA 3]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 4]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA 6]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

o [CAMADA 7]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 160 mm 

o [CAMADA 8]: LÃ DE ROCHA com espessura 40 mm 

o [CAMADA 9]: CAMADA DE AR (FLUXO HORIZONTAL) com espessura 10 mm 

o [CAMADA 10]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE MDF com espessura 20 mm 

 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,23 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor CINZA CLARO com absortância de 0,61. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 5,24 m² na envoltória do edifício. 

ESSE FECHAMENTO ESTÁ LOCALIZADO NA PAREDE DO FUNDO DO PALCO DO AUDITÓRIO, DIVISA COM O 

ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO. 

 

• [FACHADA TIPO 11] – PAREDE TIJOLO DE 19CM SEM ISOLAMENTO  

Compostos pelas seguintes camadas: 
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o [CAMADA EXTERNA]: ARGAMASSA com espessura 25 mm 

o [CAMADA 1]: TIJOLO BLOCO CERÂMICO  com espessura 190 mm 

o [CAMADA INTERNA]: CHAPA DE GESSO com espessura 12,5 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 2,32 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor CINZA CLARO com absortância de 0,61. 

Este tipo de fachada ocupa uma área de 2,51 m² na envoltória do edifício. 

ESSAS PAREDES ESTÃO LOCALIZADAS NO 2º PAVIMENTO, COMO ENVOLTÓRIA DO REFEITÓRIO. 

 

 

Esclareço ainda que, de acordo com os desenhos do projeto de arquitetura e detalhamento de coberturas, localizados 

nos documentos (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-01-30 - IMPLANTAÇÃO E COBERTURA.DWG, 

127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Básico-4-Folha - AQ-03-30 - PLANTA TÉRREO.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG 

CASCAVEL-Básico-4-Folha - AQ-04-30 - PLANTA 2º PAVIMENTO E CAIXA D'ÁGUA.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG 

CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-15-30 - PLANTA 2º PAVIMENTO - PAGINAÇÃO DE PISO.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG 

CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-26-30 - DETALHES COBERTURA.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - 

ENCE-01-ESQUEMATICOS_R2.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - LU-01-03 - PLANTA SUBSOLO - 

LUMINOTÉCNICO E FORRO.DWG, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - LU-02-03 - PLANTA TÉRREO - 

LUMINOTÉCNICO E FORRO.DWG,127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - LU-03-03 - PLANTA 2º 

PAVIMENTO - LUMINOTÉCNICO E FORRO.DWG, 347-028-CBA-FOR-R00.DWF e 347-012-CBA-FOR-R00.DWF), a 

edificação em questão contém os seguintes componentes de coberturas opacas: 

 

• [COBERTURA TIPO 1] – TIPO A – TELHA METÁLICA SANDUÍCHE DE EPS E FORRO DE GESSO 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: TELHA METÁLICA com espessura 1 mm 

o [CAMADA 1]: EPS com espessura 40 mm 

o [CAMADA 2]: TELHA METÁLICA com espessura 1 mm 

o [CAMADA 3]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 
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o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA INTERNA]: FORRO DE PLACAS DE GESSO com espessura 20 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,43 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA com absortância de 0,16. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 144,04 m² na envoltória do edifício. 

ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO 2° PAVIMENTO, COMO FECHAMENTO DO 

ARQUIVO, ALMOXARIFADO, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO, COZINHA E DML. 

 

• [COBERTURA TIPO 2] – [TIPO B – LAJE IMPERMEABILIZADA COM FORRO DE GESSO] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [ARGAMASSA] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 1]: [EPS] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 2]: [MANTA BETUMINOSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO] com espessura 10 mm 

o [CAMADA 3]: [ARGAMASSA] com espessura 27,5 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA INTERNA]: FORRO DE PLACAS DE GESSO com espessura 20 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,51 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA com absortância de 0,16. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 191,67 m² na envoltória do edifício. 

ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO, COMO FECHAMENTO 

DOS SANITÁRIOS, SALA MULTIUSO, AUDITÓRIO, CABINE E CIRCULAÇÃO. 

 

• [COBERTURA TIPO 3] – [TIPO C – LAJE IMPERMEABILIZADA SEM FORRO] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [ARGAMASSA] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 1]: [EPS] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 2]: [MANTA BETUMINOSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO] com espessura 10 mm 
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o [CAMADA 3]: [ARGAMASSA] com espessura 27,5 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 

o [CAMADA INTERNA]: ARGAMASSA com espessura 30 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,58 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA com absortância de 0,16. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 30,28 m² na envoltória do edifício. 

ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO, COMO FECHAMENTO DE 

TRECHOS DO AUDITÓRIO E CABINE. 

 

 

• [COBERTURA TIPO 4] – [TIPO D – LAJE IMPERMEABILIZADA COM FORRO DE FIBRA MINERAL] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [ARGAMASSA] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 1]: [EPS] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 2]: [MANTA BETUMINOSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO] com espessura 10 mm 

o [CAMADA 3]: [ARGAMASSA] com espessura 27,5 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA INTERNA]: FORRO DE FIBRA MINERAL com espessura 50 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,33 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor BRANCA com absortância de 0,16. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 25,78 m² na envoltória do edifício. 

ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO, COMO FECHAMENTO DA 

SALA MULTIUSO. 

 

• [COBERTURA TIPO 5] – [TIPO E – LAJE TERRAÇO IMPERMEABILIZADA COM FORRO DE GESSO] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE (PORCELANATO] com espessura 11 mm 
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o [CAMADA EXTERNA]: [ARGAMASSA] com espessura 33 mm 

o [CAMADA 1]: [EPS] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 2]: [MANTA BETUMINOSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO] com espessura 10 mm 

o [CAMADA 3]: [ARGAMASSA] com espessura 42 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA INTERNA]: FORRO DE GESSO com espessura 20 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,50 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor MARRON com absortância de 0,78. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 20,31 m² na envoltória do edifício. 

ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO, COMO FECHAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO. 

 

• [COBERTURA TIPO 6] – [TIPO F – LAJE TERRAÇO IMPERMEABILIZADA COM FORRO DE FIBRA MINERAL] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE (PORCELANATO] com espessura 11 mm 

o [CAMADA EXTERNA]: [ARGAMASSA] com espessura 33 mm 

o [CAMADA 1]: [EPS] com espessura 30 mm 

o [CAMADA 2]: [MANTA BETUMINOSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO] com espessura 10 mm 

o [CAMADA 3]: [ARGAMASSA] com espessura 42 mm 

o [CAMADA 4]: LAJE NERVURADA 50x50CM, VIGOTAS DE 15CM, COM CAMADA DE CONCREO com 

espessura 50 mm E EPS com espessura de 250mm 

o [CAMADA 5]: CAMADA DE AR (FLUXO DESCENDENTE DE ALTA EMISSIVIDADE) com espessura MAIOR 

QUE 50 mm 

o [CAMADA INTERNA]: FORRO DE FIBRA MINERAL com espessura 50 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 0,33 W/m²K. 

A superfície externa do componente apresenta cor MARRON com absortância de 0,78. 

Este tipo de cobertura ocupa uma área de 70,09 m² na envoltória do edifício. 
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ESSE TIPO DE COBERTURA É UTILIZADO COMO COBERTURA DO PAVIMENTO TÉRREO, COMO FECHAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Por fim, esclareço ainda que, de acordo com os desenhos do projeto de arquitetura e detalhamento de fachadas, 

localizados nos documentos (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-08-30 –ELEVAÇÕES.dwg, 127-03-

CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-22-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG 

CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-22-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS-ESQUEMÁTICO_R1.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG 

CASCAVEL-Exec-1-Folha - AQ-23-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS.dwg, 127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-

Folha - AQ-23-30 - DETALHE DE ESQUADRIAS-ESQUEMÁTICO.dwg), a edificação em questão contém os seguintes tipos 

de vidros: 

 

• [VIDRO TIPO 1] – [VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [VIDRO INCOLOR] com espessura 3 mm 

o [CAMADA 1]: [PELÍCULA PVB INCOLOR] com espessura - mm 

o [CAMADA INTERNA]: [VIDRO INCOLOR] com espessura 3 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 5,36 W/m²K e Fator Solar 0,79 (conforme 

catálogo técnico fornecido pela empresa Engevidros). 

Este tipo de vidro ocupa uma área de 72,32 m² na envoltória do edifício. 

 

• [VIDRO TIPO 2] – [VIDRO SERIGRAFADO TEMPERADO 6MM] 

Compostos pelas seguintes camadas: 

o [CAMADA EXTERNA]: [VIDRO SERIGRAFADO TEMPERADO] com espessura 6 mm 

Sendo assim, este componente apresenta transmitância térmica de 5,70 W/m²K e Fator Solar 0,87 

Este tipo de vidro ocupa uma área de 1,43 m² na envoltória do edifício. 

 

 

Observações: Clique aqui para digitar texto. 
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1. OBJETIVO 

O presente memorial tem o objetivo de apresentar as normas que regulamentam o 

processo de etiquetagem de edificações comerciais, de serviço e públicas brasileiro, para 

emissão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Programa Brasileiro 

de Etiquetagem de Edificação (PBE EDIFICA) e as especificações que contemplam os 

serviços a serem realizados pela Contratada pela execução da obra e pela Contratada 

pela emissão da ENCE de Edifício Construído, para a obra da Regional Cascavel do 

CREA-PR. 

 

2. DESCRIÇÃO 

A Regional Cascavel do CREA-PR está localizada na Rua Presidente Bernardes, 

2069, Centro, na cidade de Cascavel/PR. 

3. NORMAS UTILIZADAS 

A metodologia a ser adotada para inspeção da Edificação Construída deve seguir o 

que contempla o: Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética 

de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C), Portaria nº372 de 17 de 

setembro de 2010 e atualizações das portarias n°17 de 2012, n°299 de 2013 e n°126 de 

2014;Manuais para Aplicação do RTQ-C; Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RAC-C), 

Portaria nº395 de 11 de outubro de 2010 e atualizações, ambos do INMETRO; a Lei 

10.295/2001; E NBR 15.220 - Desempenho térmico de edificações Parte 2: Métodos de 

cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar 

de elementos e componentes de edificações; 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA 
OBRA 

 

A CONTRATADA para a execução da obra é responsável pela contratação do 

Organismo de Inspeção Acreditado para Eficiência Energética de Edificações (OIA-EEE), 

para emissão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) GERAL PBE 

EDIFICA de EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA, com avaliação dos sistemas de Envoltória, 

Iluminação e Condicionamento de Ar e com bonificação de Uso Racional de Água e 
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Fontes Renováveis de Energia, para a edificação do CREA-PR – REGIONAL 

CASCAVEL. 

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) faz parte do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem para Edificações (PBE EDIFICA), do INMETRO, e é um 

sistema de certificação de edificações voltado para a eficiência energética. 

 

FONTE:LABEEE 
 

O serviço deverá ser executado por Organismo de Inspeção Acreditado (OIA), 

conforme preconizam os regulamentos para etiquetagem (RTQ-C e RAC) e a Lei 

10.295/2001. O Organismo de Inspeção Acreditado deve ser pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, que obteve o reconhecimento formal da Coordenação Geral de 

Acreditação do Inmetro, quanto a sua competência para realizar os serviços de inspeção 

de edifício construído, para determinar o nível de eficiência energética tendo como base o 

RTQ-C. 

A metodologia a ser adotada para inspeção da Edificação Construída deve seguir o 

que contempla o: Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética 

de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C), Portaria nº372 de 17 de 

setembro de 2010 e atualizações das portarias n°17 de 2012, n°299 de 2013 e n°126 de 

2014;Manuais para Aplicação do RTQ-C; Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
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o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RAC-C), 

Portaria nº395 de 11 de outubro de 2010 e atualizações, ambos do INMETRO; e a Lei 

10.295/2001. 

A Contratadapara a execução da obra deve seguir todas as especificações de 

projeto, dos elementos que foram entregues ao OIA para emissão da ENCE de projeto, 

para que seja mantido o nível de eficiência obtido na ENCE de projeto. 

Não poderão ocorrer alterações de execução que alterem o nível final obtido na 

ENCE de Projeto. Se houver alteração na execução dos sistemas avaliados a Contratada 

para a execução da obra é responsável por entregar ao CREA/PR e/ou a Logi Arquitetura 

Ltda os respectivos projetos as built, com declaração das alterações, para a inspeção da 

edificação construída. 

A contratação do Organismo de Inspeção deve ser realizada na fase inicial da obra, 

para que os elementos solicitados sejam coletados de acordo com o critério do OIA 

contratado. 

É responsabilidade da Contratada para a execução da obra entregar ao CREA/PR 

e/ou a Logi Arquitetura Ltda todos os elementos necessários para comprovação de que a 

execução ocorreu conforme os projetos e documentos utilizados para a emissão da ENCE 

de Projeto dos sistemas avaliados, principalmente relacionados aos documentos: 

- F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.doc; 

- F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R3.xlsx; 

- F.0585 05 - Planilha de Cálculos PBE Edifica - Comercial - Iluminação_R1.xlsx; 

- F.0586.04-Planilha de Cálculo PBE Edifica-Condicionamento de Ar_final_R1.xlsx;  

- F.0701.03 - PBE EDIFICA - Comercial - Classificação Geral da EEE_R1; 

-127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-Exec-1-Folha-ENCE-01-

ESQUEMATICOS_R2.dwg. 
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Esses elementos são oriundos de atividades de execução da obra edevem ser 

coletados durante a execução da obra: documentos fiscais, catálogos técnicos, fotografias 

e amostras de revestimentos e materiais. 

Documentos fiscais: Os documentos fiscais devem possuir a descrição do item 

(modelo do equipamento, material) e a identificação da obra ou local de entrega, que 

caracterize o empreendimento em questão. Serão necessários os documentos fiscais de 

elementos: que compõem as paredes da envoltória e da cobertura (tijolos, lã de rocha, 

chapa de MDF, placa cimentícia, aço corten, laje nervura, forros, EPS, manta 

betuminosa), telhas, vidros, luminárias, lâmpadas, reatores, equipamentos de ar-

condicionado, isolantes, painéis fotovoltaicos, equipamentos hidráulicos, tubulações, 

aquecedor de água, etc. 

Catálogo técnico: para comprovar as características dos equipamentos e materiais 

utilizados na edificação, entre eles: vidro (com fator solar); isolantes (com condutividade 

térmica); lâmpadas (com potência); reatores (com perdas ou potência do conjunto); 

equipamentos de ar-condicionado (não etiquetados pelo INMETRO, com COP e potência, 

eficiência de teste estabelecidas no RTQ, eficiências em carga plena (COP) e em carga 

parcial (ICOP), ou laudo técnico do projetista/instalador com os níveis de eficiência do 

sistema, juntamente com a ART); aquecedor de água (com nível de eficiência) e 

equipamentos dos sistemas de bonificação com as especificações. 

Fotografias: as fotos devem ser datadas para comprovar a execução dos 

elementos que não são visíveis após a finalização, como as camadas das paredes e 

coberturas, e outros elementos como isolamento de tubulações, cisternas, etc. 

Amostras: dos revestimentos que compõem a camada externa da envoltória devem 

ser coletadas amostras para verificação da absortância térmica, entre eles: telhas, 

cerâmicas, aço corten, etc. 

 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONTRATADA PARA EMISSÃO DA ENCE 
DE EDIFÍCIO CONSTRUÍDO 

O Organismo de Inspeção Acreditado para Eficiência Energética de Edificações 

(OIA-EEE) contratado para emissão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
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(ENCE) GERAL PBE EDIFICA deve realizar a inspeção de documentação e vistoria in 

loco da edificação da Regional Cascavel do CREA-PR e emitir a ENCE de Edifício 

Construído, com avaliação dos sistemas de Envoltória, Iluminação e Condicionamento de 

Ar e com bonificação de Uso Racional de Água e Fontes Renováveis de Energia. 

A contratação contempla, por parte do OIA, a entrega de: 

- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Geral para edificação construída, 

com a classificação do nível de eficiência energética alcançado pela edificação, em 

imagem, na extensão ".jpg" ou “.png”; 

- Relatório de Inspeção, na extensão ".pdf" e impresso, contendo: Pontuação dos 

requisitos avaliados, refletindo o nível alcançado em cada item; Apresentação dos valores 

considerados no cálculo possibilitando verificar os pontos fortes e fracos da edificação 

avaliada; Outras informações conforme regulamento vigente. 

- Manual de Entendimento da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - 

ENCE, na extensão ".pdf" 

Os serviços deverão ser realizados conforme preconizam os regulamentos para 

etiquetagem (RTQ-C e RAC) e a Lei 10.295/2001. O Organismo de Inspeção Acreditado 

deve ser pessoa jurídica, de direito público ou privado, que obteve o reconhecimento 

formal da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, quanto a sua competência para 

realizar os serviços de inspeção de edifício construído, para determinar o nível de 

eficiência energética tendo como base o RTQ-C. 

 

 
Curitiba, 30 de Agosto de 2019 

 
 

 
ANA CLAUDIA MENONCIN LOPER 

Arquiteta 
CAU 50.949-3 
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MEMORIAL DESCRITIVO | PROJETO DE PAISAGISMO PARA NOVA SEDE CREA CASCAVEL 

 
Profissional responsável: Arq. Paisagista Luciana Adelmann CAU A30878‐1 

Data: 11 de novembro de 2019 
 
OBJETIVOS 
 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as espécies ornamentais,  insumos e materiais que 
serão utilizados para a execução do projeto de Paisagismo da Nova Sede CREA Cascavel e instruir todas as fases 
de implantação, plantio e manutenção das espécies ornamentais e materiais utilizados no projeto.  
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Cascavel localiza‐se na região oeste do Estado do Paraná.  

Com área de 2.100,831 km², conta com a décima segunda maior população da Região Sul e é sede da Região 
Metropolitana de Cascavel, capital regional do Oeste do Paraná e polo estratégico do Mercosul.  

O terreno para o projeto de Paisagismo está localizado na Rua Presidente Bernardes, 2.069, Quadra 0387 – Lote 
008A – na área central do município e está localizado a apenas uma quadra da Av. Brasil, principal eixo de ligação 
viária da cidade no sentido leste‐oeste.  

O  terreno  possui  área  total  de  1.200m2  (conforme  documento),  apresentando  40m  de  frente  para  a  Av. 
Presidente Bernardes e 22m para a Rua Rio Grande do Sul. Hoje encontra‐se gramado em pequena área em 
frente ao edíficio a  ser  reformado,  com alguns poucos espécies de Buxinho  (Buxus  sempervirens) dispostos 
aleatoriamente,  um maciço  extenso  de  Coroa  de  cristo  (Euphorbia milii),  planta  tóxica  de  latex  cáustico  e 
irritante, e na extremidade da Rua Rio Grande do Sul alguns espécies de palmeira Ráfis (Raphis excelsa). 

Na arborização da calçada encontram‐se duas espécies de Ipê (Tabebuia spp.) e um Resedá Rosa (Lagerstroemia 
indica) em bom porte e estado fitossanitário. 
 
 
CLIMA 

O município de Cascavel situa‐se no Terceiro Planalto do estado, na região Oeste Paranaense, com uma altitude 
variando em torno dos 781 metros. O clima é subtropical úmido, com temperatura média anual em torno de 
19 °C. A  temperatura máxima média em  janeiro é de 28,6 °C e em  julho a mínima média é de 11,2 °C, com 
ocorrência de geadas.  

De acordo com a classificação climática de Köppen‐Geiger, Cascavel situa‐se na região climática Cfa, com verão 
quente e temperaturas superiores a 22ºC nesta estação, com mais de 30 mm de chuva no mês mais seco.  

O  verão  é  longo, morno  e  úmido;  o  inverno  é  curto  e  ameno. Durante  o  ano  inteiro,  o  tempo  apresenta 
precipitações e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 8 °C a 28 °C e 
raramente  é  inferior  a 2  °C ou  superior  a 32  °C.  A estação  morna permanece  por 5,4  meses,  de 15  de 
outubro a 27 de março, com  temperatura máxima média diária acima de 27  °C. A estação  fresca permanece 
por 2,6 meses, de 14 de maio a 1° de agosto, com temperatura máxima diária em média abaixo de 22 °C.  
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SOLO 
 
O município de Cascavel possui o solo típico do 3º planalto paranaense formado basicamente por Latossolos. Os 
solos  são  constituídos  predominantemente  por  material  mineral,  apresentando  horizonte  B  latossólico 
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. 

Os  latossolos  são  solos  minerais,  homogêneos,  com  pouca  diferenciação  entre  horizontes  e  cor.  São 
normalmente profundos e bem drenados. Outra característica comum é a acidez, requerendo manejo adequado 
na sua correção e adubação. 

As argilas são  predominantemente  do  tipo caulinita,  cujas  partículas  são  revestidas  por óxidos  de  ferro, 
responsáveis pelas típicas cores avermelhadas. A transição entre horizontes é gradual ou difusa. A textura ou 
granulometria  é  também  uniforme,  uma  vez  ser  destituído  do horizonte B. Neste  horizonte,  a  estrutura  é 
composta de agregados com formato arredondado e de tamanhos muito pequenos os quais são numerosos e 
acomodados de modo a deixarem uma grande quantidade de macro poros entre eles, o que proporciona uma 
alta permeabilidade à água, mesmo com elevados teores de argila. 
 
VEGETAÇÃO TIPICA DA REGIÃO 
 

A região do terceiro planalto paranaense é ocupada por dois ambientes naturais predominantes: os Campos e 
a Floresta com Araucária.  

Nos Campos paranaenses predomina a vegetação herbácea, composta principalmente por gramíneas nativas 
que abrigam uma elevada riqueza de plantas. Em meio aos Campos, formam‐se os capões, ambientes florestais 
com a predominância da araucária (Araucaria angustifolia) e muitas espécies de canelas (Ocotea spp.). A Floresta 
com Araucária é uma floresta subtropical mista composta por latifoliadas e coníferas, classificada como Floresta 
Ombrófila mista. 

A formação da floresta caracteriza‐se por dois estratos arbóreos e um arbustivo. No estrato superior domina a 
araucária (Araucaria angustifolia).  No estrato arbóreo, logo abaixo das araucárias, encontram‐se outras espécies 
como  imbuia  (Ocotea  porosa),  sassafrás  (Ocotea  odorifera),  cedro‐rosa  (Cedrella  fissilis)  e  pinheiro‐bravo 
(Podocarpus  lambertii).  No  sub‐bosque  predominam  a  erva‐mate  (Ilex  paraguariensis),  pitanga  (Eugenia 
uniflora), araçá (Psidium cattleianum) e xaxim (Dicksonia sellowiana).  

 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 
 
As espécies selecionadas para este projeto foram escolhidas a partir do manual de Catalogação de Imóveis 
versão atualizada de março de 2019, com composições de canteiros com pedras em cores branco e cinza, 
forração em tons de verde e espécies vegetais predominantemente verdes de pequeno/médio porte 
(inflorescências predominantemente brancas, se for o caso), conforme consta na página 08 do documento. 
 
Para o jardim vertical foram selecionadas espécies que respondessem à necessidade de confinamento das raízes, 
com alta resistência hídrica. 
 
Para as ornamentais do  jardim frontal foram selecionadas espécies resistentes à escassez hídrica para evitar 
regas excessivas durante o período mais quente, rústicas e adaptadas ao solo ácido da região, para evitar custos 
de manutenção com correção de pH de solo e adubação intensa, e produzidas e comercializadas em larga escala, 
para viabilizar economicamente a implantação do jardim.  
 
As espécies selecionadas para a o ambiente de pausa foram selecionadas pela adaptação ao plantio em vasos 
com baixa exigência nutricional e hídrica, buscando uma dinâmica visual descontraída.  
 
CRITÉRIOS PARA FORNECIMENTO DE ESPÉCIES E INSUMOS 
 
Todas as espécies ornamentais  indicadas neste memorial devem estar em bom estado fitossanitário,  livre de 
pragas  e doenças,  sem manchas  foliares,  com bom  estado de  raízes,  e  com  coloração  forte  e  vibrante. As 
espécies floríferas devem conter flor ou botão. As espécies a serem fornecidas em caixas com 15 ou 30 mudas 
deverão ser fornecidas em com mudas de pelo menos 15 cm de altura. As demais mudas deverão ser fornecidas 
de acordo com o tamanho mínimo especificado na descrição das espécies deste manual descritivo. 
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A  terra deve  ter granulação homogênea, boa permeabilidade, com pequenas quantidades de argila, areia e 
carvão,  para  garantir  boa  drenagem,  e  boa  quantidade  de matéria  orgânica.  Pode  ser  de  origem  vegetal 
(substrato). Adicionar calcário para correção do pH do solo (calagem), caso necessário. 
 
INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO JARDIM VERTICAL 
 
Impermeabilizar a parede de alvenaria com cimento polimérico  tipo VIAPLUS 1000 ou similar ou argamassa 
polimérica tipo DENVERTEC 100 ou similar. 
 
A  superfície a  ser  impermeabilizada deverá estar previamente umedecia e não encharcada. Aplicar  sobre a 
superfície 04 demãos em  sentido cruzado, com  intervalos de 2 a 6 horas entre demãos. Aplicar camada de 
proteção mecânica e pintura. Após o tempo de secagem executar a medição e nivelamento, e iniciar a instalação 
das  células  com  broca  8mm  executando  os  furos  de  acordo  com  cada módulo.  Os módulos  deverão  ser 
instalados individualmente cada um com três parafusos 4,5 x 48 mm de cabeça panela. 
 

 
Fig. 1 – Esquema de instalação do jardim vertical 

 
 
INSTRUÇÃO PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS 
 
Jardim Vertical  
 
Instruções de plantio 
 
Para o plantio das espécies nas células do jardim vertical deve‐se seguir as seguintes etapas: colocar uma fina 
camada  de  argila  expandida  tamanho miúdo,  cobrir  com  uma  camada  de manta  de  bidim  para  evitar  o 
entupimento da drenagem e preencher com substrato específico para floreiras tipo Forth Floreiras ou marca 
similar. Incorporar ao substrato uma porção de humus para o condicionamento da capacidade física do solo e 
adubos. Realizar o plantio das mudas na célula no seguinte esquema: para Dietes iridioides plantar em linha 4 
mudas por célula e para Asparagus densiflorus ‘Sprengeri’ plantar 6 mudas por célula em 2 linhas.   
 
Seguir o plantio das mudas conforme esquema abaixo:    



4 

 
 

Fig. 2– Esquema de plantio das mudas no jardim vertical 
 
 
Descrição das espécies, adubagem, manutenção periódica: 
 
Espécies para o jardim vertical: 
 

A(20)

 

 
Nome científico: Asparagus desiflorus ‘Sprengeri’  
Nome comum: Aspargo alfinete 
 
Tamanho: mudas com 20 cm de altura em caixas com 15 unidades 
Espaçamento: plantar 6 mudas por célula em 2 linhas. 
Manutenção: Aplicar Adubos específicos para jardins verticais e fazer limpeza de 
folhas secas. Utilizar adubo Forth Parede Verde ou similar. Utilizar dosagem 
conforme orientação do fabricante.  

B(21)   

 

 
Nome científico: Dietes iridioides ‘Nana’  
Nome comum: Mini moreia branca 
 
Tamanho: mudas com 20 cm de altura  
Espaçamento: plantar em linha 4 mudas por célula. 
Manutenção: Aplicar Adubos específicos para jardins verticais e fazer limpeza de 
folhas  secas.  Utilizar  adubo  Forth  Parede  Verde  ou  similar.  Utilizar  dosagem 
conforme orientação do fabricante. 
 

 
 
Jardim Frontal 
 
Instruções para Plantio  
 
Para o plantio das espécies do  jardim frontal o terreno deve estar  limpo e nivelado, completamente  livre de 
pedras ou caliças. Preparar os canteiros para o plantio de herbáceas com 10 cm de terra preta peneirada com 
adição de 100g de húmus de minhoca por m2 e adubo tipo Forth Plantio ou similar. Para o plantio de herbáceas, 
abrir as covas, aplicar uma camada de 5 cm de terra preta peneirada com adição de húmus de minhoca e adubos 
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no fundo e nas laterais. Para o plantio dos gramados preparar o terreno com no mínimo 10 cm de de terra preta 
peneirada com adição de condicionador de Solo tipo Forth Gramados ou similar.  
   
Descrição das espécies, adubagem, manutenção periódica: 
 
Realizar o plantio das espécies conforme tamanho e espaçamento das mudas conforme a tabela abaixo: 
 
 

01|03 

 

 
Nome científico: Dietes iridioides  
Nome comum: Moreia branca 
Tamanho de plantio: mudas com mínimo 40 cm de altura  
Espaçamento: utilizar 9 mudas por metro2 – espaçamento entre mudas 35 cm. 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 4.14.8 a cada três meses e fazer limpeza de folhas 
secas. Aplicar humus ou torta de mamona 01 vez ao ano.  
 

10|13 

 

 
Nome científico: Agapanthus aficanus ‘Albus’  
Nome comum: Agapantp branco 
Tamanho: mudas com mínimo 20 cm de altura 
Espaçamento: utilizar 16 mudas por m2‐ espaçamento entre mudas 25 cm 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 4.14.08 a cada três meses. Aplicar condicionador 
de solo ou humus 01 vez ao ano. 
 

02|06|12 

 

 
Nome científico: Axonopus compressus 
Nome comum: Grama São Carlos 
Tamanho: leivas de 1. qualidade 
Espaçamento: assentar as leivas sem espaçamento 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 20.10.10 a cada três meses e fazer corte a cada 30 
dias. Aplicar condicionador de solo 01 vez ao ano.  
 

04|05|07 

 

 
Nome científico: Arachis repens  
Nome comum: Grama amendoim 
Tamanho: caixas de mudas com 15 unidades 
Espaçamento: utilizar 25 mudas por metro2 – espaçamento entre mudas 20 cm. 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 10.10.10 a  cada  três meses e  fazer  limpeza de 
folhas secas. Aplicar humus ou torta de mamona 01 vez ao ano. Fazer o acabamento 
das laterais do canteiro a cada 30 dias. 
 

08|09|11 

 

 
Nome científico: Ophiopogun japonicus ‘Dwarf’  
Nome comum: Grama preta anã 
Espaçamento: assentar as leivas sem espaçamento – utilizar 12 caixas por m2. 
Tamanho: leivas de 1. qualidade em caixas 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 20.10.10 a cada três meses. Aplicar 
condicionador de solo ou humus 01 vez ao ano.  

 
Ambiente de Pausa 
 
Instruções para o plantio 
 
Para o plantio das espécies nos vasos plásticos do ambiente de pausa deve‐se seguir as seguintes etapas: colocar 
uma fina camada de argila expandida tamanho miúdo, cobrir com uma camada de manta de bidim para evitar 
o entupimento da drenagem e preencher com substrato específico para floreiras tipo Forth Floreiras ou marca 
similar. Incorporar ao substrato uma porção de humus para o condicionamento da capacidade física do solo e 
adubos. Realizar o plantio das mudas centralizado nos vasos e cobrir o substrato com casca de árvore. 
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Descrição das espécies, adubagem, manutenção periódica 
  

16|18 

   

 
Nome científico: Dietes iridioides  
Nome comum: Moreia branca 
Tamanho: mudas com 40 cm de altura em caixas com 09 unidades 
Espaçamento: plantar centralizado no vaso 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 4.14.8 a cada três meses e fazer limpeza de folhas 
secas. Aplicar humus ou torta de mamona 01 vez ao ano.  
 

14|15|17|19 

 

 
Nome científico: Buxus sempervirens 
Nome comum: Buxinho podado bola 
Espaçamento: plantar centralizado no vaso 
Tamanho: mudas de 0.45 m de diâmetro e 0.70 m de diâmetro 
Manutenção: Aplicar adubo NPK 4.14.8 a cada três meses e fazer limpeza de folhas 
secas.  Aplicar  humus  ou  torta  de mamona  01  vez  ao  ano.  Podar  em  topiaria 
arredondada 01 vez ao mês. 
 

 
INSTRUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO 
 
Irrigação do Jardim vertical 
 
O Sistema de irrigação do jardim vertical deverá ser instalado contendo no mínimo um controlador de irrigação 
modelo 4 estações ou similar e as mangueiras para a microirrigação deverão ter aspersores embutidos de 15 em 
15 cm, filtro e compartimento para fertilização Rain Bird ou marca similar. Deve‐se considerar as mangueiras 
com diâmetro de 12mm (modelo tubo gotejador Rain Drop, marca Rain Bird ou similar), devendo esta dimensão 
ser confirmada e, se necessário, ajustada pela empresa responsável pela instalação do jardim vertical depois da 
obra pronta, de acordo com a pressão da coluna de água no ponto de  fornecimento e as especificações do 
fabricante do sistema adotado. 
 
A periodicidade da  irrigação deverá ser regulada para 01 vez ao dia no horário das 07 horas da manhã, com 
duração  aproximada  de  07 minutos,  devendo  a  periodicidade  e  duração  ser  confirmada  e,  se  necessário, 
ajustada pela empresa responsável pela instalação do jardim vertical depois da obra pronta, de acordo com as 
especificações do fabricante do sistema adotado. 
Irrigação do Jardim Frontal 
 
As espécies do jardim frontal deverão ser irrigadas diariamente após o plantio, durante um período de 15 dias, 
após este período, regar dia sim dia não por mais 15 dias, ou até a pega completa das mudas (com o início de 
brotamento). Após este período o  jardim  frontal não necessita de  regas  frequentes, salvo períodos de  seca 
extrema (período sem chuvas por mais de 15 dias), quando o jardim deverá ser regados, a cada 3 dias. As regas 
devem ser feitas sempre pelo período inicial da manhã. 
 
Irrigação do Ambiente de Pausa 
 
As espécies dos vasos do Ambiente de Pausa deverão ser  irrigadas diariamente após o plantio, durante um 
período de 15 dias, após este período regar dia sim dia não por mais 15 dias ou até a pega completa das mudas. 
Após este período os vasos do Ambiente de Pausa deverão ser irrigados 01 vez por semana, salvo períodos de 
seca extrema (sem chuvas por mais de 15 dias), quando os vasos deverão ser regados, sempre pelo período 
inicial da manhã, a cada 3 dias. Durante períodos de chuvas, os vasos não precisam ser regados.  
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1 OBJETIVO 

 O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos de 

dimensionamento de água para o desenvolvimento do projeto hidro-sanitário. 

 

2 ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO 

 
Para o cálculo da população utilizou-se os seguintes critérios: 

• O dimensionamento da quantidade de pessoas dentro de cada sala foi 

realizado conforme a NBR9077 e NPT-11- Saídas de Emergência 

(Normativa de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do estado 

do Paraná). 

• População fixa: 50 pessoas 

• População transitória: 148 pessoas 

 

3 FREQUÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS 

 
• O uso de mictórios e sanitários a população será dividida de forma igual, 

considerando 50% homens e 50% mulheres. 

• Para o cálculo do consumo diário utilizou-se da tabela 2.4 do manual CV-

2 

• A edificação possui mictório seco, sendo assim, consideramos o cálculo 

para redução do consumo com a utilização dos mictórios comuns e a 

utilização dos mictórios secos (sem consumo de água). 
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Tabela 1 - Consumo Diário dos Equipamentos População Fixa 

Equipamentos Usuário Uso/dia Consumo 

Vaso sanitário 25 Feminino 3 75,00 

25 Masculino 1 25,00 

Mictório 25 Masculino 2 50,00 

Torneira de 

lavatório 

25 Feminino 3 75,00 

25 Masculino 3 75,00 

Banho 25 Feminino 0,1 2,50 

25 Masculino 0,1 2,50 

Pia de Cozinha 25 Feminino 1 25,00 

25 Masculino 1 25,00 

Tanque 25 Feminino 1 25,00 

25 Masculino 1 25,00 

Ducha Higiênica 25 Feminino 0,1 2,50 

25 Masculino 0,1 2,50 

Consumo Total de Equipamento 410,00 
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Tabela 2 - Consumo Diário dos Equipamentos População Transitória 

Equipamentos Usuário Uso/dia Consumo 

Vaso sanitário 74 Feminino 0,5 37,00 

74 Masculino 0,1 7,40 

Mictório 74 Masculino 0,4 29,60 

Torneira de 

lavatório 

74 Feminino 0,5 37,00 

74 Masculino 0,5 37,00 

Banho 74 Feminino 0,00 0,00 

74 Masculino 0,00 0,00 

Pia de Cozinha 74 Feminino 0,00 0,00 

74 Masculino 0,00 0,00 

Tanque 74 Feminino 0,00 0,00 

74 Masculino 0,00 0,00 

Ducha Higiênica 74 Feminino 0,4 29,60 

74 Masculino 0,1 7,40 

Consumo Total de Equipamento 185,00 

 
 

4 CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA 

Tabela 3 - Consumo Diário de Água População Fixa 

Equipamentos Usuário Uso/dia  Consumo x 

Equipamento 

Consumo 

Vaso sanitário 25 Feminino 3 6,80 510,00 

25 Masculino 1 6,80 170,00 

Mictório 25 Masculino 2 3,80 190,00 

Torneira de 

lavatório 

25 Feminino 3  

(vazão 0,15l por 15 seg) 

2,25 168,75 

25 Masculino 3 

(vazão 0,15l por 15 seg) 

2,25 168,75 
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Banho 25 Feminino 0,1 

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

25 Masculino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

Pia de Cozinha 25 Feminino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

25 Masculino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

Tanque 25 Feminino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

25 Masculino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

Ducha Higiênica 25 Feminino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

25 Masculino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

Consumo Total Diário 1612,50 

 

 

 

Tabela 4 - Consumo Diário de Água População Transitória 

Equipamentos Usuário Uso/dia  Consumo x 

Equipamento 

Consumo 

Vaso sanitário 74 Feminino 0,5 6,80 251,60 

74 Masculino 0,1 6,80 50,32 

Mictório 74Masculino 0,4 3,80 112,48 

Torneira de 

lavatório 

74 Feminino 0,5 

(vazão 0,15l por 15 seg) 

2,25 

 

83,25 

74 Masculino 0,5  

(vazão 0,15l por 15 seg) 

2,25 

 

83,25 

Banho 74 Feminino 0 3,00 0,00 

74 Masculino 0 3,00 0,00 

Pia de Cozinha 74 Feminino 0 3,75 0,00 

74 Masculino 0 3,75 0,00 

Tanque 74 Feminino 0 3,75 0,00 

74 Masculino 0 3,75 0,00 
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Ducha Higiênica 74 Feminino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 22,20 

74 Masculino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 22,20 

Consumo Total Diário 625,30 

 

O consumo diário total da edificação é de 2.237,80 litros. Como o RTQ-C indica 

que o potencial de economia de água deve ser calculado anualmente, deve-se 

multiplicar este consumo pelo número de dias do ano em que haverá este consumo. 

Como o consumo de água desta edificação será apenas de dias úteis, sem a 

complementação de outros padrões de consumo, consideraremos o consumo diário 

para efeito de cálculo. 

 

5 CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE 
RACIONALIZADORES DE ÁGUA 

 
• Neste edifício comercial serão considerados os consumos do vaso sanitário 

com válvula dual flush (3 L e 6,80L)  e torneiras com sensores nos sanitários e 

aproveitamento de água de chuva para vaso sanitário. 

 
 
 
 
 
Tabela 5 - Consumo Diário de Água com Racionalizadores de Água - População Fixa 

Equipamentos Usuário Uso/dia Consumo x 

Equipamento 

Consumo 

Vaso sanitário 25 Feminino 0,00 6,80 0,00 

25 Feminino 0,00 3,00 0,00 

25 Masculino 0,00 6,80 0,00 

Mictório 25 Masculino 0,00 3,80 0,00 
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Torneira de 

lavatório 

25 Feminino 3 

(vazão 0,10l por 15 seg) 

1,50 112,50 

25 Masculino 3 

(vazão 0,15l por 15 seg) 

1,50 112,50 

Banho 25 Feminino 0,1 

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

25 Masculino 0,1 

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

Pia de Cozinha 25 Feminino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

25 Masculino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

Tanque 25 Feminino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

25 Masculino 1 (vazão 0,25l por 15 seg) 3,75 93,75 

Ducha Higiênica 25 Feminino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

25 Masculino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 7,50 

Consumo Total Diário 630,00 

 
Tabela 6 - Consumo Diário de Água com Racionalizadores de Água - População 

Transitória 

Equipamentos Usuário Uso/dia Consumo x 

Equipamento 

Consumo 

Vaso sanitário 74 Feminino 0,00 6,80 0,00 

74 Feminino 0,00 3,00 0,00 

74 Masculino 0,00 6,80 0,00 

Mictório 74 Masculino 0,00 3,80 0,00 

Torneira de 

lavatório 

74 Feminino 0,5 

(vazão 0,10l por 15 seg) 

1,50 

 

55,50 

74 Masculino 0,5 

(vazão 0,10l por 15 seg) 

1,50 

 

55,50 

Banho 74 Feminino 0 3,00 0,00 

74 Masculino 0 3,00 0,00 
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Pia de Cozinha 74 Feminino 0 3,75 0,00 

74 Masculino 0 3,75 0,00 

Tanque 74 Feminino 0 3,75 0,00 

74 Masculino 0 3,75 0,00 

Ducha Higiênica 74 Feminino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 22,20 

74 Masculino 0,1  

(vazão 0,20l por 15 seg) 

3,00 22,20 

Consumo Total Diário 155,40 

 
O consumo diário estimado da edificação com o uso de equipamentos 

economizadores é de 785,40 litros. 

 

6 PERCENTUAL DE ECONOMIA DE ÁGUA 

 
• O consumo diário de referência de água é 2237,80 litros. 

• O consumo diário estimado de água é de 785,40 litros. 

 

Comparando os resultados de cálculo do consumo anual de referência e estimado 

conclui-se que o emprego de equipamentos economizadores e o aproveitamento da 

água de chuva representam redução de 64,90% no consumo anual de água. 

 

7 PERCENTUAL DE ECONOMIA DE ÁGUA CONSIDERANDO TAMBÉM 
OS PONTOS EXTERNOS 

O consumo diário de referência de água potável é de 2.237,80 litros. 

Considerando que o consumo de água para os pontos externos é 1,5 litros/m² (8 

torneiras x 932,00m² = 1.398 litros), o consumo diário de referência de água com os 

pontos externos passa a ser: 3.635,80 litros. 

O consumo diário estimado de água potável é de 785,40 litros. 
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Considerando que os pontos externos são alimentados pelo sistema de 

aproveitamento de água de chuva, o consumo estimado de água potável permanece 

em 785,40litros. 

Comparando os resultados de cálculo do consumo anual de referência com os 

pontos externos e o consumo estimado, conclui-se que o emprego de equipamentos 

economizadores e o aproveitamento da água de chuva representam redução de 

78,39% no consumo anual de água potável. 
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1 OBJETIVO 

 O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de 

apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto hidro-sanitário, coleta e disposição de 

águas pluviais, seu dimensionamento e as especificações técnicas que completam a 

documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra. 

 

2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas, 

códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 

 

3 SISTEMAS PROPOSTOS 

3.1 Água Fria 

a) Reservatório Inferior e Superior 

O reservatório superior foi dimensionado considerando uma ocupação máxima da 

edificação de 100 pessoas, com consumo médio de 50 litros por dia por pessoa, portanto 

consumo diário de 5.000 litros. 

Foram projetadas 02 caixas d’água de 5.000 litros cada, totalizando 10.000 litros, 

admitindo-se uma reserva para a eventualidade de falta de água.  

b) Entrada de água 

Para o consumo previsto, a entrada de água foi projetada com diâmetro igual a 25mm 

onde o controle de consumo será através de um hidrômetro de 3/4". 
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c) Sistema 

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento 

de água, de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com 

pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do 

sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as 

limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações. 

Os pontos de torneiras externas de jardim, limpeza e bacias sanitárias serão 

abastecidos através de duas caixas d’águas, uma de 5.000 litros e outra de 3.000 litros, 

designada para aproveitamento de água pluvial (fins não potáveis). 

d) Critérios de Dimensionamento da Tubulação 

Tendo em vista a conveniência, sob o aspecto econômico, a instalação de água fria foi 

dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados.  

Para cada trecho foram perfeitamente caracterizados para os 04 (quatro) parâmetros 

hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.  

A rede foi projetada de m.c.a1 e nem modo que as pressões estáticas e/ou dinâmicas 

em qualquer ponto não sejam inferiores a 0,5 m superiores a 40 m.c.a., limitando-se, também, 

a velocidade em 2,5m/s. 

O dimensionamento das tubulações foi realizado com base no método Somatório dos 

pesos, normalizado pela NBR-5626/982 da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas 

adequadas nos pontos mais desfavoráveis da rede de distribuição, evitando que os pontos 

críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior. 

O dimensionamento do barrilete foi realizado considerando a probabilidade de uso 

simultâneo dos diversos aparelhos sanitários nos períodos de pico de demanda, garantindo 

pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis nestes horários. 

                                                      
1 m.c.a – metro de coluna d’água 
2 NBR-5626/98 - Instalação predial de água fria 
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O alimentador predial foi dimensionado considerando uma velocidade de escoamento 

compatível com a adotada pela concessionária no dimensionamento do ramal predial, cavalete 

e hidrômetro a serem utilizados. 

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula de Fair Wipple Hsiao para 

tubos de PVC. 

3.2 Água Quente 

a) Sistema 

O projeto das instalações de água quente foi elaborado visando garantir o fornecimento 

de água suficiente, sem ruído, com temperatura adequada e sob pressão necessária ao 

perfeito funcionamento das peças de utilização. 

b) Dimensionamento 

Para a geração de água quente, foram previstos equipamentos que conjugam 01 (um) 

aquecedor de passagem a gás, com vazão de 22 l/min, e potência de 30.000 kcal/h. 

c) Critérios de Dimensionamento da Tubulação 

Tendo em vista a conveniência, sob o aspecto econômico, a instalação de água quente 

foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados.  

Para cada trecho foram perfeitamente caracterizados para os 04 (quatro) parâmetros 

hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.  

A rede foi projetada de modo que as pressões estáticas e/ou dinâmicas em qualquer 

ponto não sejam inferiores a 0,5 m.c.a3 e nem superiores a 40 m.c.a., limitando-se, também, a 

velocidade em 2,5m/s. 

O dimensionamento das tubulações foi realizado com base no método Somatório dos 

pesos, normalizado pela NBR-7198/934 da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas 

adequadas nos pontos mais desfavoráveis da rede de distribuição, evitando que os pontos 

críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior. 

                                                      
3 m.c.a – metro de coluna d’água 
4 NBR-7198/93 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente 
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O dimensionamento do barrilete foi realizado considerando a probabilidade de uso 

simultâneo dos diversos aparelhos sanitários nos períodos de pico de demanda, garantindo 

pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis nestes horários. 

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula de Fair Wipple Hsiao para 

tubos de PPR. 

O aquecedor a ser instalado deve apresentar a etiqueta do INMETRO como garantia do 

aparelho, e ser classificada com eficiência A ou B. 

d) Distribuição de Água Quente 

A alimentação de todos os pontos de consumo de água quente foi projetada a partir da 

planta de lay out de pontos e equipamentos fornecida pelo cliente. 

Todas as tubulações que conduzem água quente para o circuito fechado do aquecedor 

serão em cobre e deverão receber isolantes térmicos de espuma de polietileno expandido, 

para se evitar perda de calor na tubulação. Como referência, pode-se utilizar o produto 

elumaflex da Eluma, ou similar. 

Todas as tubulações que abastecem os pontos de consumo da edificação serão em 

PPR, não necessitando de isolante térmico. 

3.3 Águas Pluviais 

a) Sistema 

O projeto de instalações prediais para captação de águas pluviais foi desenvolvido para 

garantir níveis ótimos de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e 

economia, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações. 

As instalações foram projetadas de maneira a permitir o rápido escoamento das 

precipitações pluviais e a facilidade de limpeza e desobstrução em qualquer ponto da rede, 

evitando-se empoçamentos ou extravasamentos de qualquer espécie, para chuvas de 

intensidade e duração fixados pela NB-611 da ABNT. 
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O sistema de coleta das águas pluviais é totalmente independente do sistema predial 

de esgotos sanitários, não havendo qualquer possibilidade de conexão entre eles, eliminando 

o risco de contaminação dos usuários. 

Parte da água pluvial proveniente do telhado tem sua captação por meio de calhas e 

tubos de queda, sendo então encaminhadas até o subsolo num reservatório de 5.000 litros 

específico para esta captação. A água coletada passará por um filtro, antes de ser 

armazenada no reservatório. A água coletada serve para fins não potáveis. 

A outra parte da água pluvial proveniente do telhado tem sua captação por meio de 

calhas e tubos de queda, sendo então encaminhadas até o térreo para as caixas de 

passagem, que captam as drenagem do terreno e calçadas, que por sua vez são 

encaminhadas a rede coletora de águas pluviais. 

 

b) Critérios de Dimensionamento da Tubulação 

A determinação da intensidade pluviométrica para fins de dimensionamento foi feita a 

partir da fixação da duração da precipitação e do período de retorno adequados ao município 

de Cascavel. Com base em dados pluviométricos locais disponíveis e valores admitidos por 

norma, considerou-se a intensidade pluviométrica de 204 mm/h de precipitação (SIMEPAR, 

2019).  

Quando necessário, o projeto considera uma subdivisão da cobertura que recebe 

águas pluviais em áreas menores, com caimentos e orientações diferentes, a fim de evitar 

grandes percursos do escoamento, que eleva demasiadamente o tempo de concentração da 

instalação e provoca maior acúmulo de água por efeito de detenção até a entrada dos 

condutores verticais. 

O dimensionamento foi feito adotando-se uma chuva crítica de 0,079 l/s, escoamento a 

⅔ de seção e a fórmula de Ganguillet-Kutter, com coeficiente de rugosidade de n= 0,011. Para 

condutores verticais adotar-se -á as especificações da NBR-10844/895. 

 

                                                      
5 NBR-10844/89 - Instalações prediais de águas pluviais 
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3.4 Coleta e disposição de Esgotos Sanitários 

a) Sistema 

O projeto de coleta de esgotos sanitários foi desenvolvido para atender todas as 

exigências técnicas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo 

as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações. 

As instalações foram projetadas de maneira a: permitir o rápido escoamento dos 

esgotos sanitários; facilitar desobstruções; vedar a passagem de gases e animais nas 

tubulações para o interior da edificação; impedir a formação de depósitos de sólidos na rede 

interna e não poluir a água potável. 

Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário provenientes 

de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos 

por aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam 

encaminhados para a atmosfera. 

O sistema de esgoto sanitário da edificação foi projetado de maneira a garantir um 

escoamento suave, buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de 

direção e dotado de dispositivos de inspeção que permitirão futura manutenção nas 

tubulações. 

Foi prevista, também, a utilização de conexões entre os ramais de esgoto e os tubos de 

queda, de forma a permitir um escoamento com pouco turbilhamento e evitar afogamento do 

fluxo anelar nesses pontos, impedindo sobre-pressões e depressões internas indesejáveis e 

prejudiciais à integridade dos fechos hídricos dos desconectores adjacentes. 

Foram evitadas as passagens de tubulações de esgoto em locais de difícil acesso para 

inspeção ou desobstrução, bem como em locais que poderão causar riscos a potabilidade da 

água de consumo humano. 

Para os subcoletores, foram tomados os devidos cuidados em sua concepção 

geométrica e dimensionamento, a fim de reduzir a pressão positiva que poderá surgir na base 

dos tubos de queda, contribuindo para amenizar o efeito de retropressão nos desconectores 

mais próximos. 
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Os dejetos provenientes da cozinha foram encaminhados para uma caixa separadora 

de gordura, de acordo com a NBR-8160/996. A caixa separadora de gordura tem a finalidade 

de conter os resíduos gordurosos que podem comprometer o perfeito funcionamento do 

sistema e diminuir a vida útil da instalação. Esta caixa é sifonada para evitar o retorno de 

odores, possui tampa removível e hermeticamente fechada e a descarga é feita nas caixas de 

inspeção. 

Os dejetos provenientes da área de serviço foram encaminhados para uma caixa 

sifonada, de acordo com a NBR-8160/99. A caixa sifonada tem a finalidade evitar o retorno de 

odores provenientes do esgoto primário. Possui tampa removível e hermeticamente fechada e 

a descarga é feita nas caixas de inspeção. 

Os dejetos provenientes dos sanitários foram encaminhados para caixas de inspeção, 

de acordo com a NBR- 8160/99. As caixas de inspeção facilitam as inspeções das tubulações, 

prevenindo eventuais problemas e são colocadas de modo a receber da melhor forma os 

efluentes e nas deflexões das tubulações. Todas as caixas deverão possuir tampas removíveis 

e hermeticamente fechadas. 

Todos os efluentes serão lançados na rede de esgoto da Sanepar. 

b) Critérios de Dimensionamento da Tubulação 

O dimensionamento das instalações foi de acordo com os critérios fixados pela NBR-

8160/997 da ABNT, baseado num fator probabilístico numérico que representa a freqüência 

habitual de utilização, associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos 

sanitários da instalação em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima no 

hidrograma diário, conhecido como “Unidade de Descarga” - UHC (Unidade Hunter de 

Contribuição). Cada unidade de descarga corresponde ao despejo de um lavatório de 

residência e equivale a vazão de 28 l/min. 

As tubulações de esgotos sanitários foram dimensionadas de maneira que as 

depressões e sobrepressões, que irão se estabelecer em seu interior, não comprometam a 

integridade dos fechos hídricos dos desconectores, cuja altura mínima admitida é de 50mm. 

                                                      
6 NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
7 NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
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Por essa razão, a vazão de ar no sistema de ventilação e a respectiva perda de carga são 

limitadas, a fim de se garantir uma variação de pressão no sistema não superior a 375 N/m2, 

havendo perda por sifonagem de no máximo 0,025 m.c.a8 de fecho hídrico no sifão mais 

desfavorável. 

A vazão dos tubos de queda foi limitada de modo que no máximo ⅓ da seção seja 

preenchida durante o escoamento, a fim de evitar ruídos provenientes de afogamentos. 

O dimensionamento foi feito de forma que os diâmetros não sejam descendentes no 

sentido do escoamento, adotando-se 100mm como diâmetro mínimo nos trechos que 

receberão despejos provenientes de vasos sanitários. 

As inclinações mínimas para as tubulações de esgoto estão indicadas nos desenhos do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 m.c.a – metro de coluna d’água 
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4 ESPECIFICAÇÕES 

a) Água Fria 
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
 

REFERÊNCIA 

Tubulação 

Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas 
soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e 
dimensionados conforme a norma NBR-5648/999 da ABNT. 
O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 
6,0m. 

TIGRE ou similar. 

Conexões 
A conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas 
soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e 
dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. 

TIGRE ou similar. 

Registros de 
Gaveta 

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de 
canoplas cromadas. DECA ou similar 

Registros de 
Pressão 

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados canoplas 
cromadas DECA ou similar. 

  

b) Água Quente 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

REFERÊNCIA 

Tubulação 

Os tubos e conexões deverão ser em Cobre, conforme a ABNT 
NBR-13206/0410. (conforme especificação do projeto) ELUMA ou similar  

Os tubos e conexões deverão ser em Polipropileno Copolímero 
Random –PPR (conforme especificação do projeto) 

AMANCO ou 
similar 

Conexões Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. 
ELUMA, 

AMANCO, ou 
similar 

 

 
                                                      
9 NBR-5648/77 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos 
10 NBR-13206/04 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos - Requisitos 
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c) Drenagem de Águas Pluviais 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
REFERÊNCIA 

Tubulação 
Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido, com ponta e 
bolsa e virola para juntas elásticas, conforme NBR-5688/9911 da 
ABNT. 

TIGRE ou similar. 

Conexões Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. TIGRE ou similar. 

Grelhas Deverão ser metálicas, conforme dimensões de projeto  

   

d) Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários 
 

 .  
ESPECIFICAÇÃO 

 
REFERÊNCIA 

Tubulação 
Deverá ser em PVC rígido, para instalações prediais de águas 
pluviais, tipo ponta bolsa com virola para juntas elásticas. 
A fabricação deverá atender a norma NBR-5688/9912 da ABNT 

TIGRE ou similar. 

Conexões Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. TIGRE ou similar. 

Caixa de 
inspeção 

Deverão ser construídas no local, com fundo de concreto magro e 
alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. 
Tampa removível de concreto armado apresentando vedação 
perfeita e dimensões conforme necessidade do projeto. 

 

 
 
                                                      
11 NBR-5688/99 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN - 
Requisitos 
12 NBR-5688/99 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN-Requisitos 
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5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas acordo com a rede ao qual 

pertencem, de acordo com a NBR-6493/94: 

REDE A QUAL PERTENCE COR DA TUBULAÇÃO 

Água Fria Verde 

Água Quente Laranja 

Águas Pluviais Marrom 

Esgoto Sanitário Preta 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de 

materiais e as indicações e especificações do presente memorial. 

O executor deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a 

fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os 

pedidos de ligações e inspeções. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser 

observadas as seguintes disposições: 

1. Os serviços deverão ser executados por operários especializados. 

2.  Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de 

trabalho. 

3. Nas passagens tomar as seguintes precauções: 

3.1. passagens em ângulos, quando existirem em vigas e pilares - deixar previamente 

instaladas as tubulações projetadas; 

3.2. passagens retas em vigas e pilares - deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, 

com bitola acima da projetada; 
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3.3. passagens em lajes - deixar caixas de madeira com dimensões apropriadas, com a 

tubulação projetada; 

4. Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do 

assentamento de alvenaria. 

5. Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre, 

deverão ser assentados sobre um apoio, seguindo as seguintes orientações:  

5.1. ramais sob a terra - deverão ser apoiados sobre lastro de concreto, com um traço de 

200 kg de cimento por m³ de concreto.  

5.2. ramais sobre lajes - deverão ser apoiados sobre lastro contínuo de tijolos com 

argamassa de areia e cal. 

5.3. ramais sob lajes - deverá ser apoiado por braçadeiras que deverão ser fixadas nas 

lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações. 

6. As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras 

galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

7. As juntas dos tubos de cobre deverão ser soldadas pelo processo de capilaridade – 

ELUMA, ou simular. 

8. As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças 

especiais para este fim. 

9. Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções 

serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir 

ângulos perfeitos. 

10. Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se 

futuras obstruções. 

11. Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, 

onde necessário, uniões ou flanges. 

12. Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a 

mesma deverá ser feita com peças apropriadas. 
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13. A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, 

garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento 

deve ser de primeira qualidade. 

14. As tubulações que trabalham sob pressão deverão ser submetidas a uma prova de 

pressão hidrostática de no mínimo o dobro da pressão de trabalho e não devem apresentar 

vazamento algum. 

15. As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre a cobertura do prédio 

deverão ser protegidas por chapéus, conforme detalhe em projeto. 

16. As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3 

m.c.a.13 antes da colocação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça após a 

colocação dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo mínimo de duração será de 15 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 m.c.a – metro de coluna d’água 
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6 NORMAS CONSULTADAS: 
 
1. NBR5626/98 - Instalação predial de água fria. Estabelece exigências e recomendações 

relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. As 

exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito 

aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no 

caso de instalação de água potável. As exigências e recomendações estabelecidas nesta 

Norma devem ser observadas pelos projetistas, assim como pelos construtores, 

instaladores, fabricantes de componentes, concessionárias e pelos próprios usuários. 

 

2. NBR7198/93 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente. Fixa exigências 

técnicas mínimas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao conforto dos usuários, 

pelas quais devem ser projetadas e excutadas as instalações prediais de água quente. 

 

3. NBR10844/89 - Instalações prediais de águas pluviais. Fixa exigências e critérios 

necessários aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando garantir 

níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia. 

 
4. NBR15527/19 - Água de chuva -Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins 

não potáveis. Fornece os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de 

coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. 

 

5. NBR8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. Estabelece as 

exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos 

sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à 

higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6  

 

Memorial de Instalações Elétricas e SPDA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

CREA – SEDE CASCAVEL-PR 
 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar ao CREA-PR, os 

serviços, estudos, procedimentos, metodologias e análises utilizadas no desenvolvimento do 

projeto executivo dos sistemas elétricos integrados na construção da Sede do CREA em 

Cascavel-PR, localizada na rua Presidente Bernardes, 2069, Centro, na cidade de 

Cascavel/PR. 

As opções de traçados implementadas basearam-se fundamentalmente na 

distribuição arquitetônica, no tipo de utilização prevista e nas condições de ligação. 

Área total: 924,36 m² 

Data: 22/11/2019 

Responsável técnico: Eng. Elet. Fábio A. Willms 

CREA: PR-80485/D 

 

 

2 SISTEMAS PREDIAS ELÉTRICOS 

A instalação elétrica para obra da nova Sede do CREA Cascavel-PR será composta 

dos seguintes sistemas: 

- Entrada de energia; 

- Quadros; 

- Luminárias; 

- Tomadas; 

- Tubulações e Caixas de Passagens; 

- Condutores 

- Sistema de lógica 

- Sistemas de CFTV/Alarme; 



- Sistema de SPDA; 

Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço sendo 

que as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer 

serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos.  

2.1 NORMAS ADOTADAS 

 NBR 5410 – Execução de instalações elétrica de baixa tensão; 

 NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento 

de telecomunicações para rede interna estruturada; 

 NTC 900100, Apresentação de Projetos para Atendimento a Consumidores, 

expedida pela Copel; 

 NTC 903100, Fornecimento em Tensão Primária de Distribuição, expedida pela 

Copel; 

 NR10 do MTE, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, expedida 

pelo TEM. 

2.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

2.2.1 Entrada de Energia 

A entrada de energia será feita em alta tensão em sistema subterrâneo a partir do 

poste da Copel. O ramal descerá do poste através de um eletroduto de Ø100mm (4”) AG. Ao 

pé do poste será executada uma caixa de passagem de onde o ramal segue através de dois 

eletrodutos de kanalex de Ø100mm (4”), até a subestação. O ramal será composto de quatro 

condutores de cobre de seção #35mm², 12/20kV até a subestação no interior do prédio, 

sendo um de reserva. Estes cabos serão de fornecimento CLIENTE. 

A Subestação será em cabine semi-enterrada, localizada conforme projeto, contendo 

os seguintes equipamentos: 

 



 01 transformador à óleo, trifásico 112,5kVA, secundário 220/127V; 

 04 muflas terminais, do tipo singelo termocontráteis para isolamento 15kV, para 

cabos de #35mm², tipo polimérica; 

O módulo semi-enterrado a ser instalado será construído com placas de concreto 

armado de 09cm de espessura, assentadas sobre o piso de concreto alisado com desnível 

para escoamento de água para o dreno. 

O fechamento do módulo será feito por tampa metálica contra contato acidentais as 

partes vivas no seu interior e a penetração de água, com grau de proteção IP 44 de acordo 

com a NBR 6146 da ABNT. Teremos uma grade metálica de arame galvanizado de malha 

máxima de 20mm instalada imediatamente após a tampa de abertura dos módulos. 

A tampa e demais partes metálicas expostas ao tempo receberão tratamento 

anticorrosivo e pintura de proteção e acabamento. 

Dentro do módulo as ligações entre os diversos equipamentos serão feitas por 

vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8” de diâmetro. 

A distância mínima, para as partes não isoladas, será de 16cm entre as fases e 16cm 

entre fase e terra. 

Os módulos terão cadeados nas tampas metálicas e seus detalhes construtivos estão 

no projeto. 

2.2.2 Quadros 

As instalações dos painéis gerais e quadros de distribuição deverão ser conforme as 

indicações e especificações indicadas em projeto. Os Painéis e Quadros deverão ser 

fornecidos completos, com todos os seus componentes e acessórios, incluindo as peças 

sobressalentes, ferramentas e dispositivos especiais, necessários a montagem e 

manutenção. 

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar, apresentado nos 

respectivos desenhos, atendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras e demais pertinentes. 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e controle 

de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos componentes elétricos. 

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos 

desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade. 



Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de 

forma a não apresentarem conjunto desordenado. Os quadros para montagem aparente 

serão fixados às paredes através de chumbadores, em quantidades e dimensões 

necessárias a sua perfeita fixação. O nível dos quadros de distribuição será regulado por 

suas dimensões e pela comodidade de operações das chaves ou inspeção dos 

instrumentos. 

Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser 

inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de 

perigo de choque, sendo para tanto isolados. A fixação dos eletrodos aos quadros será feita 

por meio de buchas ou arruelas metálicas. 

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm 

transparentes com escrita preta, para os diversos circuitos e para o próprio quadro. 

Todos os quadros, eletrocalhas, e eletrodutos metálicos deverão ser aterrados. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 

Os quadros, com exceção dos de embutir, deverão ser para montagem aparentes, em 

parede de alvenaria ou concreto, sobre perfis metálicos, instalações internas fabricadas em 

chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm. 

Os chumbadores e/ou ferragens de fixação deverão ser fornecidos pelo próprio 

fabricante. Os quadros deverão ter placa espelho aparafusada e porta com dobradiças e 

trinco. Na face superior e inferior dos quadros deverão ser previstas janelas fechadas por 

chapas aparafusadas que permitam aberturas para a conexão de eletrodutos, por médio de 

buchas e arruelas. O grau de proteção especificado será IP-45. 

A entrada dos quadros será através de disjuntores tripolares, conforme indicado em 

projeto. As saídas e proteção dos circuitos serão através de disjuntores termomagnéticos 

unipolares, bipolares ou tripolares conforme indicado em projeto.  

Todas as chapas dos quadros serão submetidas a tratamento anticorrosivo e pintura 

que consistirá no mínimo de: 

_ Desengraxamento por imersão; 

_ Decapagem com ácido por imersão; 

_ Fosfatização por imersão; 



_ Pintura em pó epóxi (para instalação abrigada); 

_ Pintura em pó poliéster (para instalação ao tempo); 

_ Cura em estufa. 

A pintura de acabamento poderá ser na cor e padrão do fabricante. 

Em nenhum caso serão aceitas espessuras médias mínimas inferiores a 70 microns. 

Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, este deverá ser descrito 

detalhadamente na proposta para análise. Os barramentos serão de cobre eletrolítico, 

prateados nas junções e derivações e identificados nas seguintes cores: 

_ Fase A: Vermelho 

_ Fase B: Branco 

_ Fase C: Preta 

_ Neutro: Azul Claro 

_ Terra: Verde 

Os barramentos deverão ser dimensionados com capacidade de condução de 

corrente de no mínimo 50% acima do dispositivo de proteção indicados nos diagramas, sem 

que a elevação de temperatura ultrapasse os valores estipulados nas normas. 

Os barramentos e os quadros como um todo, deverão ser projetados para suportarem 

os esforços mecânicos da corrente de curto-circuito simétrico de no mínimo 10 kA. A entrada 

e saída dos circuitos serão feitas pela parte superior e/ou inferior com eletrodutos ou 

eletrocalhas, devendo ser previsto espaço para suportes de fixação para os cabos e fios 

(braçadeiras e/ou canaletas plásticas). As terminações para os cabos e fios deverão ser 

incluídas no fornecimento dos quadros, conforme bitolas indicadas nos diagramas. As placas 

de identificação deverão ser feitas em acrílico, com fundo preto e letras brancas e com as 

seguintes dimensões: 

_ Placa: 30 mm x 100 mm 

_ Letras: Altura 18 mm 

Na parte interna da porta deverá haver uma moldura para inserir um cartão para 

identificar a função de cada circuito. Ao lado de cada disjuntor deverá haver uma plaqueta 

de identificação do circuito correspondente. Todos os dispositivos e componentes dos 

quadros deverão ser de fabricação nacional e de fácil aquisição nas principais cidades do 

país. 



2.2.3 Luminárias 

As luminárias deverão seguir os modelos e especificações do projeto luminotécnico 

elaborado pela arquitetura. 

2.2.4 Disjuntores 

Disjuntor termomagnético, (disparo térmico para proteção contra sobrecarga e 

eletromagnético para curto circuito), com curva de disparo "C", capacidade de ruptura de 10 

KA (de 220V/127V) para disjuntores de proteção geral dos quadros e 10 KA (de 220V/127V) 

para disjuntores dos circuitos de distribuição geral, sem restrição com relação à posição de 

montagem, fixação em perfil DIN 35 mm, temperatura de operação de -20°C a 50°C, vida útil 

superior a 10.000 acionamentos mecânicos acionamento frontal, manual por alavanca. Com 

certificação do INMETRO. 

2.2.5 Tomadas 

O projeto contempla os seguintes tipos de tomadas a ser fornecidas e instaladas pela 

CONTRATADA: 

- Tomada de uso geral serão todas do tipo 2P + T, com a tensão suportada de 250 V 

e corrente máxima de 20 A; 

Com relação a maneira de instalar, podem ser embutidas ou aparentes em: 

- caixas 4”x2”; 

- em conduletes em alumínio fundido; 

- em caixas de piso. 

As tomadas instaladas em áreas de lavagens ou externas deverão ter proteção grau 

IP 44.  

Todas as tomadas, perfilados, eletrocalhas, e eletrodutos metálicos deverão ser 

aterrados. 

2.2.6 Eletrodutos 

As tubulações para alimentar os sistemas serão fornecidas e instaladas com 

eletroduto PVC rígido roscável ou PEAD flexíveis. Poderão ser embutidos no piso, parede, 



sob o piso elevado ou aparente entre o forro e a laje, incluindo curvas, luvas, conduletes e 

demais acessórios para fixação. 

Descrição dos eletrodutos: 

• PVC rígido, roscável, classe A, tipo pesado, anti-chama, cor preta, espessura 
mínima de 2,3mm; 

• PEAD (polietileno de alta densidade) flexível corrugado, anti-chama, cor preta, 
espessura mínima de 2,3mm. 

Os eletrodutos embutidos poderão ser PEAD flexível os PVC rígido, conforme projeto. 

Os eletrodutos instalados embutidos no piso na área externa deverão ser de PEAD flexível, 

modelo kanalex. 

2.2.7 Eletrocalhas 

Os perfilados e eletrocalhas devem ser metálicos, linha semipesada, chapa #18, 

perfurados, com galvanização eletrolítica e com chapa pré-zincada e fixação adequada. 

2.2.8 Conduletes 

Fornecimento e instalação de conduletes roscáveis, em alumínio fundido, incluindo 

caixas, tampas, anéis de vedação e parafusos de fixação. 

2.2.9 Condutores 

Os condutores utilizados deverão ser de cobre flexível com têmpera mole, antichama, 

condutores atóxico, com isolamento termoplástico, temperatura máxima de serviço contínuo 

de 70°C, classe de tensão 750 V. 

Os alimentadores dos quadros de distribuição deverão ser cabos de cobre flexível, 

não emissor de gás, com isolação de 1 kV e temperatura de 90°C, sendo as emendas feitas 

em caixa de passagem por meio de conectores apropriados. 

Todos os isolamentos dos condutores (fios, cabos ou barramentos) a serem 

utilizados, deverão obedecer a seguinte padronização de cores, conforme a NBR-5410: 

 

• Fase: Preta 

• Neutro: Azul-claro 



• Retorno: Amarelo 

• Terra: Verde ou verde-amarelo 

Todos os circuitos elétricos deverão ser dotados de condutor neutro e de terra 

separados. 

Os cabos de terra deverão ser de tensão de isolamento de 750 V, com suas bitolas 

especificadas nas plantas baixas e nos diagramas unifilares, sendo obrigatoriamente da cor 

verde ou verde-amarelo.  

 

3  SISTEMA DE LÓGICA 

O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução da instalação do 

SISTEMA DE LÓGICA, conforme previsto no projeto. 

Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob forma 

totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de 

obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a incluir todos os componentes 

necessários para tal, mesmo àqueles que embora não claramente citados, sejam 

necessários para atingir o perfeito funcionamento de todo o sistema. 

A entrada de telefonia será subterrânea, caixa R-1 na calçada até a caixa de entrada 

no Térreo, serão executados com cabo de fibra ótica e também com cabo CI-50. 

3.1.1 Rack Fechado 

Fornecimento e instalação de um rack’s, um para instalação de equipamentos de 

dados/voz e CFTV, prontos para receberem os equipamentos a serem instalados nos 

mesmos, com as seguintes características: rack de piso padrão 19” com 770mm de 

profundidade interna útil mínima, medida entre o plano frontal e traseiro, com 44U de altura 

útil, construído conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D, deverá possuir estrutura 

formada por quadro frontal, quadro traseiro, teto com quatro ventiladores no mínimo, 

fechamento lateral e fundo em aço carbono com espessura mínima de 1,2mm com aletas de 

ventilação e fecho; contendo porta frontal de aço-acrílico, com fechadura; bases em aço 

carbono com espessura mínima de 2,7 mm; planos de montagem frontal e traseiro em aço 



carbono com espessura mínima de 1,9 mm; duas réguas com 8 tomadas polarizadas; com 

02 bandejas fixas e 01 bandeja móvel; pés niveladores; kit completo de porcas gaiola; 

demais acessórios básicos para instalação completa dos mesmos; e pintura epóxi pó preto 

(RAL9011) ou bege (RAL7032). 

3.1.2 Cabo CCI 

Fornecimento e instalação de cabo do tipo cci para uso interno, constituído por 

condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, de diâmetro nominal de 0,50 mm, 

devendo possuir isolação em material plástico não propagante à chama; possuir condutores 

reunidos 2 a 2, formando um núcleo com um total de 20, 50, 75 ou 100 pares; possuir núcleo 

recoberto por uma fita de enfaixamento de poliéster, mais uma blindagem em fita de 

alumínio ou de poliéster metalizado; possuir capa externa em PVC na cor cinza; atender a 

todos os requisitos elétricos da norma ABNT NBR 10501, incluindo-se os parâmetros de 

resistência elétrica, desequilíbrio resistivo, capacitância mútua, atenuação de transmissão e 

tensão aplicada; ser certificado para uso pela homologação da ANATEL. 

3.1.3 Acessórios 

Deverão ser fornecidos e instalados guias de cabo 19” de 1u fechado, kit porca gaiola 

m5x16, réguas com 08 tomadas polarizadas, velcro de amarração cabling 3m x 2cm. 

3.1.4 Cabo UTP 

Deverá ser fornecido e instalado cabos UTP de 4 pares trançados não blindados, 

categoria 6, compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno 

especial; capa externa em PVC não propagante à chama (CM). Deverão ser fornecidos em 

cores diferentes para o backbone e para a distribuição horizontal; possuir marcação 

sequencial métrica e marcação que permita identificação do lote de fabricação; NVP 

(Velocidade Nominal de Propagação) igual ou maior que 66%; a solução completa para 

Categoria 6 deverá superar os requisitos para redes 1Gigabit sobre cabos metálicos para a 

aplicação em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens e 

deverá exceder os requisitos da norma TIA/EIA 568-B.2-1 para CAT.6. Os cabos devem 

ainda possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL, conforme 



especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado 

para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR conforme UL; apresentar Certificação ETL ou UL 

em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 impressa na capa; 

possuir fácil identificação dos pares; possuir impresso na capa externa nome do fabricante, 

marca do produto e gravação para rastreamento de lote; deverá possuir também na capa 

externa gravação sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o 

reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa e a 

embalagem utilizada pode ser do tipo “Reel in a Box – RIB”, que garante que a performance 

elétrica do cabo não será diminuída após instalação. Deverá ser feita a identificação do cabo 

nas duas extremidades. 

3.1.5 Conector RJ-45 - Fêmea – CAT 6 

Deverá ser fornecido e instalado conectores RJ-45 fêmea cat.6 destinados à conexão 

dos conectores RJ-45 macho para dados, padrão IDC apropriado para condutores de 22-24 

AWG deverão ser em corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 

V-0); vias de contato produzidas em bronze fosforoso ou cobre-berílio com revestimento em 

níquel de 2,54 micra e ouro de 1,27 micra; terminais de conexão IDC em bronze fosforoso 

estanhado ou niquelado; fornecido com tampa plástica traseira e tampa de proteção frontal 

antipoeira; deve possibilitar a fixação de ícones de identificação frontalmente; fornecimento 

de ícone de identificação de telefone e de computador em cores diferentes; padrão de 

pinagem T568A. 

3.1.6 Conector RJ-45 - Macho – CAT 6 

Deverá ser fornecido e instalado conectores RJ-45 macho cat.6 destinadas à conexão 

dos cabos do backbone nos conectores RJ-45 fêmea dos switches, apropriado para 

condutores de 22-24 AWG, deverão ser em corpo termoplástico de alto impacto não 

propagante à chama (UL 94 V-0); vias de contato produzidas em bronze fosforoso ou cobre-

berílio com revestimento em níquel de 2,54 micra e ouro de 1,27 micra; terminais de 

conexão IDC em bronze fosforoso estanhado ou niquelado; padrão de pinagem T568A. 

Deverá ser emitido laudo de certificação do cabeamento por empresa qualificada. 



3.1.7 Cabo RG6 

Fornecimento e instalação de cabos coaxiais RG 6, com cobertura de composto 

termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC) na cor branca, isolação de polietileno 

expandido, blindagem de fita de poliéster aluminizada mais trança de fios de alumínio, malha 

95% 75Ohms, condutor interno de aço cobreado. 

3.1.8 Cabo Coaxial RF4 2,50+2x26 AWG 

Fornecimento e instalação de flexível RF0,4/2,5mm, dupla blindagem, com 

alimentação flexível de 2x26AWG, com cobertura de composto termoplástico à base de 

cloreto de polivinila (PVC) na cor branca, isolação de polietileno sólido, 75Ohms. 

 

4 SISTEMA CFTV E ALARME 

O instalador deverá sempre que possível centralizar ou alinhar os elementos com as 

estruturas e harmonizá-los com a paginação do forro. 

A tubulação para os sistemas de monitoramento (CFTV) e alarme deverão ser 

verificadas em projetos. Para derivação e alimentação dos equipamentos utilizar caixa 

estampadas 4”x2” ou 4”x4”. 

 

5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será do tipo “Gaiola de 

Faraday” e para as descidas e aterramento foi considerado sistema estrutural, onde são 

utilizadas as ferragens da estrutura como sistema, sendo utilizados os pilares como sistema 

de descidas e as vigas de baldrame do térreo como sistema de escoamento e malha para 

aterramento, conforme NBR 5419:2015. Este método foi escolhido pela edificação ser 

relativamente baixa e por questões estéticas. Será instalada uma barra de equalização de 

potencial, interligando a entrada de energia, DG de telefonia e demais partes metálicas.  

O nível de proteção foi selecionado considerando alguns fatores da NBR 5419:2015: 

• O tipo de ocupação da estrutura; 



• A natureza de sua construção; 

• O valor de seu conteúdo, ou os efeitos indiretos; 

• A localização da estrutura; 

• A altura da estrutura. 

Levando em consideração os fatores acima, e de acordo com a norma NBR 5419-

parte 2, para a determinação do nível de proteção da edificação, foi elaborado o 

gerenciamento de risco para proteção contra descargas atmosféricas para a edificação. Para 

isso foi utilizada o software Tupan 2016, desenvolvido pela USP. 

Com base dos resultados obtidos para a edificação, foi definido que o SPDA a ser 

instalado será do nível IV, com a instalação de DPS nos quadros elétricos conforme 

definições a seguir. 

Conforme o nível de proteção, foram definidos os valores dos meshs (fechamentos) 

da Gaiola de Faraday, e de acordo com a NBR 5419:2015 foi determinado que os meshs 

devam ter as dimensões mínimas de 20m por 20m, com descidas para a malha de 

aterramento espaçadas a cada 20m de perímetro. 

Para a criação da Gaiola será criada uma malha aérea com barra chata de alumínio 

de 7/8” x 1/8”, fixadas por meio de parafusos a cada 1 metro. Na cobertura onde forem 

efetuadas as fixações, deverá ser aplicado poliuretano para ocorrer a vedação contra 

intempéries.  

Serão instalados DPS para todos os quadros de distribuição de energia elétrica, onde 

deverão ter as seguintes características: 

• QD-1: DPS classe I/II, corrente máxima de descarga (Imáx) - (8/20 µs): 60 kA, 
corrente de descarga nominal (In) - (8/20µs): 30 kA, corrente máxima de 
descarga (Iimp) - (10/350 µs): 12,5 kA; 

• Demais Quadros: DPS classe II, corrente máxima de descarga (Imáx) - (8/20 
µs): 45 kA, corrente de descarga nominal (In) - (8/20µs): 20 kA; 

 

AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO 

De acordo com a norma NBR 5419-parte 2, para a determinação do nível de proteção 

da edificação, foi elaborado o gerenciamento de risco para proteção contra descargas 

atmosféricas para a edificação. Para isso foi utilizada o software Tupan 2016, desenvolvido 

pela USP. 



Os parâmetros utilizados no Software foram: 

• Área de exposição equivalente (Ad) = 7030m²; 

• Localização (cidade): Cascavel-PR;  

• Localização (Cd): Estrutura isolada; 

• Frequência de descarga para terra NG [1/km²/ano]: 10,288638116663/km²/ano 
(dado da memória do software); 

• Tipo de solo: Cerâmico (parâmetro escolhido no software); 

• Tipo de estrutura: Locais onde falhas de sistemas internos não causam perdas 
de vidas humanas (parâmetro escolhido no software); 

• Risco de incêndio (Rf): Incêndio Normal (parâmetro escolhido no software); 

• Perigo especial (Hz): Médio nível de pânico (ex.: prédio destinado a eventos e 
quantidade de pessoas limitadas de 100 a 1000) (parâmetro escolhido no 
software); 

• Número de pessoas na zona: 20 

• Largura da blindagem ou distância entre as descidas W1 = 8,3333m 

• Largura da blindagem ou distância entre as descidas W2 = 8,3333m 

• Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): Classe do SPDA 
IV (parâmetro escolhido no software); 

• Meios para restringir as consequências de incêndio (Rp): Extintores manuais, 
alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos à 
prova de fogo (parâmetro escolhido no software); 

• Contra tensão de toque ou passo na estrutura (Pta): Nenhuma proteção 
(parâmetro escolhido no software); 

• Contra tensão de toque ou passo na linha (Pta): Restrições físicas (parâmetro 
escolhido no software); 

• Linha de energia  

•   Fator ambiental da linha: Urbano (parâmetro escolhido no software); 

•   Fiação interna: Não blindado - sem precaução para evitar laços (parâmetro 
escolhido no software); 

•  Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema: 1kV (parâmetro 
escolhido no software); 



•  Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): Classe I (parâmetro 
escolhido no software); 

•  Modo de instalação da linha (Ci): Aéreo (parâmetro escolhido no software); 

• Linha de telecomunicação  

•   Fator ambiental da linha: Urbano (parâmetro escolhido no software); 

•   Fiação interna: Não blindado- sem precaução para evitar laços (parâmetro 
escolhido no software); 

•  Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema: 1kV (parâmetro 
escolhido no software); 

•   Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): Classe I (parâmetro 
escolhido no software); 

•   Modo de instalação da linha (Ci): Aéreo (parâmetro escolhido no software); 

Após feita toda parametrização no software, os resultados foram: 

 

Perda de vida humana R1 

Valor calculado pelo software: 3,4253 x 10-6 

Valor de referência de acordo com a tabela 4 da norma NBR 5419-2: 10-5 

Avaliação de risco: Tolerável 

 

Perda de serviço público R2 

Valor calculado pelo software: 5,2180 x 10-4 

Valor de referência de acordo com a tabela 4 da norma NBR 5419-2: 10-3 

Avaliação de risco: Tolerável  

 

Perda de patrimônio cultural R3 

Valor calculado pelo software: 0 

Valor de referência de acordo com a tabela 4 da norma NBR 5419-2: 10-4 

Avaliação de risco: Tolerável  

 

Perda de valor econômico R4 

Valor calculado pelo software: 3,3138x 10-6 



Valor de referência de acordo com a tabela 4 da norma NBR 5419-2: 10-3 

Avaliação de risco: Tolerável.  

 

Com base a avaliação e análise de risco o nível escolhido para o projeto do SPDA 

está de acordo com a NBR 5419 para a edificação. 
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Responsável técnico: Hercules Elias Caus – CREA 28566/D-PR 

Capítulo 1 - Objetivos 

O presente memorial descritivo estabelece os critérios técnicos para implantação do Sistema de 
Ar Condicionado, para atender as novas dependências do CREA, Sede Regional de Cascavel. 

O memorial descritivo completa-se com os demais documentos do projeto, não podendo ser 
considerado nenhum deles em separado. 

Todos os equipamentos a serem instalados são novos e deverão atender às especificações de 
projeto, uma vez que as instalações serão certificadas. 

 

Capítulo 2 – Documentos do Projeto 

O projeto é comporto por este memorial e os seguintes desenhos: 

Desenhos: 
127-03-CREA-P-VAC -01 - Plantas das Casas de Máquinas 
127-03-CREA-P-VAC -02 - Planta do Pav. Térreo 
127-03-CREA-P-VAC -03 - Planta do Pav. Superior e Cobertura 
127-03-CREA-P-VAC -04 - Cortes AA e BB 
127-03-CREA-P-VAC -05 - Cortes CC e Sanitário 
 

Capítulo 3 – Normas Técnicas 

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR-16401 – Instalações de Condicionamento de Ar 

 ABNT NBR-5410 – Instalações Elétricas Baixa Tensão 

 PORTARIA 3523/98 – Ministério da Saúde 

 RESOLUÇÃO N° 9 DE 16/01/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (fonte de 
referências para sistema de ar condicionado, refrigeração e aquecimento). 

 

Capítulo 4 – Base de Cálculos 

O projeto foi elaborado com base nos seguintes parâmetros: 

4.1 CONDIÇÕES EXTERNAS  
 Local: Cascavel - PR  

 Latitude: 24,57° Sul  

 Altitude: 781 m 

 Temperatura de bulbo seco = 35,1 °C (Verão) 
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 Temperatura de bulbo úmido = 23,6 °C (Verão) 

4.2 CONDIÇÕES INTERNAS 
 Temperatura de bulbo seco = 24,0°C +/- 1°C (Verão) 

 Umidade relativa do ar = 50% (sem controle) 

 
4.3 FONTES INTERNAS DE CALOR 
 População: Atendimento: 6 pessoas; 

 Auditório: 95 pessoas; 
 Fiscalização + Protocolo: 20 pessoas; 
 Foyer + Recepção + Circulação: 5 pessoas; 
 Sala de Atendimento: 4 pessoas; 
 Sala Multiuso: 40 pessoas. 

 Iluminação: 20 W/m²  

 Equipamentos: 1 microcomputador por operador (150 W); 

 Impressoras (500 W); 

 

4.4 TAXA DE RENOVAÇÃO DE AR EXTERIOR 
 17 m³/h por pessoa nas áreas de Público e 27 m³/h por pessoa nas demais.   
 Janelas e portas que se comunicam com o exterior e/ou ambientes não condicionados 

deverão permanecer fechadas.  
 Consideradas frestas de 1 cm sob as portas e entre módulos de caixilho para escape de ar 

para admissão do externo de renovação. 

 

4.5 VIDROS, PAREDES E COBERTURA 
 Vidro laminado 6 mm com brise externo. 
 Paredes externas em blocos de concreto no subsolo. Paredes externas em alvenaria de 

blocos cerâmicos, com isolamento em lã de rocha e gesso acartonado no térreo e 2º 
pavimento. 

 Paredes internas em gesso acartonado – sistema Dry Wall. 

 Cobertura: laje com isolamento térmico. 

 

Capítulo 5 – Descrição Geral da Instalação 

5.1. Instalação Proposta: 
O sistema principal será composto por equipamentos do tipo split system central, com 
condensação a ar e condensadores remotos, responsáveis pela retirada do calor sensível e 
latente do ar, pela filtragem e circulação do mesmo.  

A distribuição do ar nos ambientes será feita através de redes de dutos, tanto para 
insuflamento quanto para retorno, grelhas e difusores de ar. 
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Na sala multiuso, o condicionamento será feito através de dois equipamentos tipo split 
cassete, com capacidade nominal de 29.000 Btu/h, os quais funcionarão de forma 
autônoma, sendo controlados pelos respectivos controles remotos das unidades individuais. 

Os ambientes do refeitório, arquivo e almoxarifado, serão condicionados através 
equipamentos tipo split piso teto, conforme capacidades especificadas em planta. Estes 
equipamentos funcionarão de forma independente, com controle individual para cada 
ambiente atendido. 

 

5.2. Isolamento Térmico e Acústico: 
Todos os dutos de insuflamento e de retorno de ar serão confeccionados com chapas de 
MPU, alumínio pré-isolado com espuma rígida de poliuretano, com espessura mínima de 20 
mm. 

 

5.3. Tomada de Ar Externo: 
As tomadas de ar externo deverão seguir os modelos, tamanhos e referências 
especificadas em projeto, com especial atenção ao nível de filtragem das mesmas. 

 

5.4. Sistemas de Exaustão Mecânica: 
Os sanitários e DML que não possuem ventilação natural receberão a instalação de 
sistema para exaustão mecânica. Para os sanitários, funcionarão em paralelo com o 
sistema de iluminação, ou seja, sempre que a iluminação for acionada o sistema de 
exaustão deverá entrar em operação. Para o DML, o sistema de exaustão funcionará 
ininterruptamente, evitando o acúmulo de odores neste local. 

 

5.5.  Sistemas de Ar Condicionado Dedicado: 
Deverão condicionar os ambientes de uso esporádico, evitando o desperdício de energia. 

 

a. Sala Multiuso: 
Será condicionada através de dois splits do tipo cassete, com capacidade nominal de 
29.000 Btu/h. Serão equipamentos do tipo inverter (compressor com velocidade variável). 

Para renovação de ar na sala, será instalado um ventilador axial, com filtro G3 na tomada 
do ar externo. 

 

 b. Almoxarifado: 
Será condicionado através de um split do tipo piso teto, com capacidade nominal de 
18.000 Btu/h. O equipamento será do tipo inverter (compressor com velocidade variável). 

Por se tratar de ambiente sem permanência de pessoas, este local não requer renovação 
de ar. 
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c. Arquivo: 
Será condicionado através de um split do tipo piso teto, com capacidade nominal de 
36.000 Btu/h. O equipamento será do tipo inverter (compressor com velocidade variável). 

Por se tratar de ambiente sem permanência de pessoas, este local não requer renovação 
de ar. 

 

d. Sala de Atendimento: 
Será condicionada através do sistema central, no entanto, haverá um sistema de controle 
individual composto por dois dampers (um de insuflamento e um de retorno), os quais 
serão acionados manualmente, permitindo a entrada de ar na sala quando o damper de 
insuflamento estiver aberto e o de retorno fechado. Quando o damper de insuflamento for 
fechado o de retorno será aberto, fazendo com que o fluxo de ar seja direcionado para o 
duto de retorno. O motor de acionamento dos dampers deverá ser do tipo on/off. 

 

e. Refeitório: 
Será condicionado através de dois splits do tipo piso teto, com capacidade nominal de 
29.000 Btu/h. Serão equipamentos do tipo inverter (compressor com velocidade variável). 
Para renovação de ar no refeitório, será instalado um ventilador axial, com filtro G3 na 
tomada do ar externo. 

 

5.6. Sistema de Condensação Remoto: 
A rejeição de todo o calor retirado pelos condicionadores será feita através de 
condensadores remotos localizados na laje técnica, situada na cobertura da edificação. 

 

a.  Tubulações Frigoríficas: 
A interligação entre os condensadores e os evaporadores deverá ser feita através de 
tubos de cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido e brilhante, ou conforme 
recomendação da ASHRAE. 

As tubulações flexíveis não deverão ter emendas; somente nas conexões dos 
condicionadores e dos condensadores as mesmas deverão ser feitas com flanges e 
porcas. 

As dimensões devem seguir as descritas nas plantas anexas. 

 

b.  Isolamento Térmico: 
As tubulações de vapor e de líquido serão isoladas com tubos de espuma elastomérica 
(Vidoflex da Epex, Armaflex AF ou KFlex) com 15 mm de espessura para tubos com 
diâmetro de até 1.1/2” e com 25 mm de espessura para tubos com diâmetro de 1.5/8”  ou 
maiores.  

Os trechos externos das tubulações deverão ser protegidas com calhas confeccionadas 
em chapa de alumínio liso, conforme detalhe típico mostrado em planta. 
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Espessura mínima (cm) de isolamento de tubulações para sistemas de refrigeração 

 
 

c.  Alimentação Elétrica: 
Tanto os splitões quanto os splits dos sistemas dedicados terão alimentação 
diretamente na unidade condensadora. As alimentações das evaporadoras serão a 
partir dos condensadores. Assim, as unidades evaporadoras e condensadoras serão 
interligadas por circuitos de comando e força. 

 

Capítulo 6 – Sistema de desligamento automático 
 

Todo o sistema de condicionamento de ar deve ser equipado com pelo menos um dos tipos 
abaixo: 

 controles que podem acionar e desativar o sistema sob diferentes condições de 
rotina de operação, para sete tipos de dias diferentes por semana; capazes de reter a 
programação e ajustes durante a falta de energia por pelo menos 10 horas, incluindo 
um controle manual que permita a operação temporária do sistema por até duas horas; 

 um sensor de ocupação que seja capaz de desligar o sistema quando nenhum 
ocupante é detectado por um período de até 30 minutos; 

 um temporizador de acionamento manual capaz de ser ajustado para operar o 
sistema por até duas horas; 

 integração com o sistema de segurança e alarmes da edificação que desligue o 
sistema de condicionamento de ar quando o sistema de segurança é ativado. 
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Capítulo 7 –Memória de Cálculos (Carga Térmica) 

Ver anexo 01 – Cálculos realizados através do software Carrier Hourly 
Analysis Program Versão 5.01 
 
 

Capítulo 8– Especificação de Equipamentos e Materiais 

CONDICIONADOR TIPO “SPLIT SYSTEM" 

GABINETE E CHASSIS 
Construção rígida, em aço galvanizado, com tratamento especial para ficar imune à oxidação. Nos 
equipamentos para instalação diretamente no ambiente, deverá ter gabinete em chapa de aço 
galvanizada com pintura de acabamento ou em plástico de alta resistência. Internamente o 
aparelho deverá possuir proteção termoacústica integral. 
COMPRESSOR: rotativo, do tipo hermético, provido de lubrificação forçada, proteção contra sobre 
cargas e superaquecimento. Deverá possuir funcionamento silencioso, será acionado por motor 
incluso na mesma carcaça. O resfriamento do motor deverá ser feito pelo gás frio aspirado pelo 
compressor. 

FILTROS DE AR: montado na aspiração do ventilador da unidade interna, deverá ser do tipo 
lavável, fabricado em material sintético, classe G3 (ABNT/NBR 16401).Deverá ser dimensionado 
para uma velocidade do ar na face não maior que 2,5 m/s e montados de forma a possibilitar fácil 
remoção para perfeita vedação entre filtro e montante. 

SERPENTINAS DE RESFRIAMENTO E CONDENSAÇÃO: deverão ser construídas com tubos de 
cobre, com aletas planas ou helicoidais de alumínio de espessura não inferior a 0,28 mm. Deverá 
haver perfeito contato entre os tubos e as aletas através de expansão dos tubos. A velocidade do 
ar não deverá ultrapassar a 3,5 m/s no resfriador. 

VENTILADORES: a unidade interna (evaporador) possuirá ventiladores centrífugos, acoplados a 
motor elétrico monofásico, com velocidade de descarga não superior a 6 m/s. A unidade externa 
(condensador) possuirá um ventilador axial, acoplada a motor elétrico monofásico ou trifásico. A 
velocidade de descarga não deverá ultrapassar 8 m/s. Todos os rotores ou pás deverão ser 
balanceados estática e dinamicamente. 

ELEMENTO DE EXPANSÃO: o efeito de resfriamento é obtido pela expansão do refrigerante em 
fase líquida de alta pressão para baixa pressão. Tal efeito será obtido por “tubo capilar” ou por 
“furo calibrado”. Ambos os dispositivos serão ajustados em fábrica. 
LINHAS DE REFRIGERANTE, EQUIP. AUXILIAR OU REMOTO: as linhas deverão ser em cobre, 
devidamente isoladas e impermeabilizadas. Junto à sucção do compressor haverá um registro 
para carga de refrigerante. 

DRENO DE CONDENSADO: deverá possuir sifão interno ao gabinete, impedindo a aspiração de 
ar pelo mesmo e assegurando uma coluna de líquido que compense a pressão do ventilador, e o 
devido escoamento do condensado. A interligação entre o gabinete e o ralo será em tubos de 
PVC rígido. 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO 
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a. Bloqueios Elétricos: Para ligar o compressor será necessário que já tenham sido ligados os 
ventiladores; reciprocamente se por qualquer motivo forem desligados os ventiladores, o 
compressor deverá desligar. O ventilador do evaporador poderá ser acionado 
independentemente dos demais equipamentos, caso se deseje promover somente a 
ventilação do ambiente. 

b. Quadro Elétrico do Condicionador: deverá ter embutido ou externamente ao gabinete ou 
remoto um quadro elétrico contendo dispositivos de partida para os ventiladores e 
compressores, com proteção térmica para sobrecarga e fusíveis para curto-circuito. 

 

AQUECIMENTO: o sistema de aquecimento dos condicionadores será através da reversão do 
ciclo frigorífico entre a unidade interna e externa, onde a unidade interna passa a ser o 
condensador e a unidade externa, o evaporador. Tal reversão é realizada por uma válvula de 4 
vias e 2 posições. Haverá um sistema automático de degelo das serpentinas da unidade externa, 
através de gás quente. Neste momento, o ventilador da unidade externa é desligado, o ciclo 
“reverso” volta para “refrigeração” de modo a aquecer a serpentina da unidade externa e 
proporcionar o degelo da mesma. 

 

ACIONAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA: deverá ser do tipo “Controle Remoto sem 
Fio”, basicamente com as seguintes funções: 
 Liga / Desliga 
 Ventilação / Refrigeração / Aquecimento 
 Ajuste de temperatura 
 Ajuste de velocidade do ar. 
 Timer de desligamento automático. 
 
QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS: vide desenhos e tabelas anexas. 

 

CONDICIONADORES TIPO SPLIT SOLUTION RESFRIADOS A AR 
GERAL: Serão do tipo metálico, com capacidade térmica e vazões de ar, de acordo com as 
tabelas anexas, e constituídas de: 

GABINETE METÁLICO: de construção robusta, em perfis de chapa de aço ou alumínio, com 
tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento, providos de isolante térmico em material 
incombustível e de painéis frontais e laterais facilmente removíveis, através de parafusos. Os 
painéis removíveis devem ter guarnições de borracha ou similar, devidamente coladas. 

VENTILADORES: do tipo centrífugo, de dupla aspiração e de pás curvadas para frente. Serão de 
construção robusta, em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estática e 
dinamicamente balanceados. Os ventiladores e os respectivos motores deverão ser montados em 
uma base rígida única. Os eixos serão montados sobre mancais auto-alinhantes e de lubrificação 
permanente. Os ventiladores deverão ter capacidade suficiente para circular as vazões de ar 
previstas com uma velocidade de descarga não superior a 8m/s. 

MOTORES DE ACIONAMENTO: será um motor para todo o conjunto de ventiladores, do tipo de 
indução, IP-54, classe de isolamento B, trifásico, IV pólos. Serão completados com polias 
reguláveis, correias e trilhos esticadores. Para capacidades, vide Folha de Dados. 
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EVAPORADOR: construído de tubos paralelos de cobre, com aletas de alumínio perfeitamente 
fixadas aos tubos, por meio de expansão mecânica ou hidráulica dos tubos. As cabeceiras serão 
construídas em chapas de aço galvanizadas ou de alumínio. Os coletores serão construídos com 
tubos de cobre e os distribuidores de líquido de latão ou cobre, com tubos de distribuição de 
cobre. Deverá ser projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o 
compressor e o condensador. 

CONDENSADOR A AR: construído de tubos paralelos de cobre, com aletas de alumínio, 
perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansão mecânica ou hidráulica dos tubos. As 
cabeceiras serão construídas em chapas de aço galvanizados ou de alumínio. Os coletores serão 
construídos com tubos de cobre. Deverá possuir fluxo de refrigerante variável (VRF), sistema no 
qual as unidades condensadoras são capazes de detectar a demanda exata de calor e ajustar sua 
operação, evitando o desperdício de energia. 

BANDEJA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA: deverá ter caimento para o lado da drenagem que 
deverá ser feita em dois pontos, sendo um em cada extremidade. A bandeja será de chapa 
tratada convenientemente contra corrosão e isolada termicamente quando necessário. 

COMPRESSOR FRIGORÍFICO: 
a. Geral: unidade do tipo scroll, com proteção térmica, pressostatos de alta (rearme manual) e 

baixa pressão. Serão 02 (dois) ou mais compressores por condicionador com circuitos 
frigoríficos independentes, quando a capacidade for superior a 7,5TR. 

b. Bloqueio Elétrico: os compressores deverão ser bloqueados nos seguintes casos: 
 Aquecimento excessivo no enrolamento do motor (protetor térmico). 
 Pressões anormais de trabalho (pressostatos de alta e baixa). 
 Paralização dos ventiladores de insuflamento (inter-lock). 
 Temperatura dentro do estabelecido (termostato de operação). 

c. Controle de Capacidade: o controle de capacidade será por variação de frequência (DC 
inverter), onde a capacidade do sistema é ajustada conforme a demanda da unidade interna 
de forma instantânea. 

CIRCUITO FRIGORÍFICO: o circuito frigorífico será constituído de tubos e cobre e bitolas 
adequadas, de acordo com as normas da ASHRAE, de modo a garantir a aplicação das 
velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução de um trajeto adequado. Deverá 
haver o máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da 
colocação do gás refrigerante. As linhas deverão ter, no mínimo, filtro secador com registro e 
válvula de expansão termostática com distribuidor na linha de líquido, válvulas de serviço na 
sucção e descarga e ligações para manômetro na entrada e saída do compressor.  

FILTROS DE AR: do tipo permanente, classe G4 (ABNT/NBR 16401) descartáveis e montados 
em caixas ou armações metálicas, que permitam a fácil colocação e retirada dos filtros. Serão 
montados na entrada de ar dos condicionadores. A armação deverá ser vedada na junção com os 
filtros. A velocidade de ar nos filtros não deverá ser superior a 2,5 m/s. 

DRENO DE CONDENSADO: deverá possuir sifão interno ao gabinete, impedindo a aspiração de 
ar pelo mesmo e assegurando uma coluna de líquido que compense a pressão do ventilador, e o 
devido escoamento do condensado. A interligação entre o gabinete e o ralo será em tubos de 
PVC rígido. 

QUADRO ELÉTRICO INCORPORADO: para comando e proteção dos motores do tipo armário, 
em chapa de aço tratada, contendo fusíveis, contatores e relés de sobre carga para cada motor, 
bem como botoeiras e sinalizadores para indicação de funcionamento e anomalias. As 
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interligações deverão ser feitas com fios de cobre, ou cabos com isolamento termoplástico 0,6/1,0 
kV. Quando utilizados cabos, estes deverão ser acomodados em calhas termoplásticas com 
tampas de acesso. Toda fiação deverá ser convenientemente numerada e anilhada de acordo 
com o esquema elétrico do equipamento, e conectada a bornes também numerados. Quando o 
quadro for externo ao equipamento será obedecida a especificação de "QUADRO ELÉTRICO", 
adiante. 

AQUECIMENTO: o sistema de aquecimento dos condicionadores será através da reversão do 
ciclo frigorífico entre a unidade interna e externa, onde a unidade interna passa a ser o 
condensador e a unidade externa, o evaporador. Tal reversão é realizada por uma válvula de 4 
vias e 2 posições. Haverá um sistema automático de degelo das serpentinas da unidade externa, 
através de gás quente. Neste momento, o ventilador da unidade externa é desligado, o ciclo 
“reverso” volta para “refrigeração” de modo a aquecer a serpentina da unidade externa e 
proporcionar o degelo da mesma. 

 

QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS: vide desenhos e tabelas anexas. 

 

TUBULAÇÃO DE COBRE PARA SPLIT SYSTEM E CONDENSADOR REMOTO 

A interligação entre os condensadores e os evaporadores deverá ser feita através de tubos de 
cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido e brilhante, ou conforme recomendação da 
ASHRAE. 

A espessura das paredes deverá seguir a tabela abaixo, para o refrigerante R410a: 

 

Ø tubo 

Espessura da 
parede (mm) 

Espessura do 
isolamento 

(mm) 

3/8" (9,52 mm)  0,50  15 

1/2" (12,70 mm)  0,79  15 

5/8" (15,78 mm)  0,79  15 

3/4" (19,05 mm)  1,00  15 

7/8" (22,22 mm)  1,14  15 

1" (25,40 mm)  1,59  15 

1 1/8" (28,60 mm)  1,59  15 

1 1/4" (31,75 mm)  1,59  15 

1 3/8" (34,93 mm)  2,03  15 

1 1/2" (38,10 mm)  2,03  15 

1 5/8" (41,23 mm)  2,03  25 

1 3/4" (44,45 mm)  2,38   25 

 

As tubulações flexíveis não deverão ter emendas; somente nas conexões dos condicionadores e 
dos condensadores as mesmas deverão ser feitas com flanges e porcas. 

Os trechos verticais com deslocamento do gás para cima, fazer sifão no início do trecho e novo 
sifão a cada 6 m. 
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Serão suportados de 2,0m a 2,0m e a 0,5m das unidades evaporadora e condensadora.  

Deverão ser executados de acordo com os desenhos. 

 

TESTES DA TUBULAÇÃO DE COBRE E CARGA DE GÁS 
 

 Refrigerante R410 A 
Quando a tubulação estiver pronta para o primeiro teste de pressão, os registros dos 
compressores serão fechados. Verificar eventual vazamento nas tubulações de interligação 
utilizando gás nitrogênio na pressão de 30 kgf/cm2. 

Execute teste de estanqueidade pela junta de inspeção da válvula da linha de sucção e líquido. 
Pressurize com 25 kgf/cm2 e verifique se o circuito está estanque (pelo manômetro), somente 
depois eleve a pressão de teste até 30 kgf/cm2. Deverá ficar 24 horas sem alterações de pressão. 

Após a aprovação dos testes de pressão, a isolação deverá ser executada. 

Antes de iniciar o vácuo, a bomba, as mangueiras ou tubos de cobre deverão ser devidamente 
testados, a bomba devendo atingir no mínimo, 200 mHg. Caso contrário, o óleo contido na bomba 
poderá estar contaminado e, portanto, deverá ser trocado.  

Conectar a bomba nas tomadas de pressão das válvulas de sucção e líquido, fazer vácuo ate 
atingir a pressão de 500 mHg no vacuômetro com a bomba de vácuo isolada, isto , colocar um 
registro entre a bomba e o circuito frigorifico. A leitura devera ser efetuada em vacuômetro 
eletrônico após este registro estar totalmente fechado e posterior ao tempo de equalização 
(aproximadamente 2 minutos) 

Com o objetivo de melhorar o resultado final no procedimento de vácuo, deve-se efetuar uma 
“quebra” do vácuo com pressão de nitrogênio em torno de 0,5 kgf/cm2. Realizar novo vácuo até 
atingir pressão menor ou igual a 500 mHg, conforme procedimento anteriormente citado. 

Carregar o refrigerante, conectando-se um “manifold” ao cilindro e à tomada (junta de inspeção) 
da válvula de serviço da linha de líquido. Completar a carga conforme recomendação de cada 
fabricante para a capacidade em questão. 

Cada cilindro de gás deverá ser pesado antes de utilização, para haver condição de se saber a 
carga de gás total injetada no sistema. 

 

 

REDE DE DUTOS 

CONSTRUÇÃO:  
Todos os dutos de insuflamento e de retorno de ar serão confeccionados com chapas de MPU, 
alumínio pré-isolado com espuma rígida de poliuretano, com espessura mínima de 20 mm 
Internamente a superfície dos dutos será a mais lisa possível, livre de obstáculos, para que a 
resistência à passagem do ar seja a menor possível.  

Elementos montados internamente nos dutos terão a função de regulagem e balanceamento ou 
de melhoria do escoamento do fluxo de ar, reduzindo perdas de carga, como é o caso das veias 
defletoras colocadas em cotovelos. 
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Os dispositivos de fixação e sustentação serão constituídos de tiras de chapas galvanizadas, ou 
de barras roscadas galvanizadas, ou de barras de aço retangulares (ferro chato) e/ou angulares 
(ferro cantoneira) com pintura anticorrosiva à base de cromato de zinco. 

A ligação dos dutos com os equipamentos correspondentes será executada com colarinhos 
flexíveis de lona apropriada, de modo a evitar transmissão de vibrações para a rede de 
distribuição de ar. 

FIXAÇÃO: Cantoneiras ou ferro chato, fixadas na laje ou vigas por pinos e porcas Walsywa ou 
similar. 

ISOLAMENTO, por se tratar de material pré-isolado, não há necessidade de isolamento térmico. 

ACABAMENTO DO ISOLAMENTO: Em filme de alumínio reforçado com malha de nylon 
incorporado ao isolante, com emendas em fita de PVC adesiva aluminizada Wilton ou Cyclop. As 
emendas entre folhas deverá ser em fita adesiva aluminizada de PVC. Nos trechos externos, o 
duto isolado será protegido com chapas de aço galvanizada de bitola #26, calafetadas e pintadas. 

INTERLIGAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS: A interligação dos dutos com os equipamentos 
será feita com conexões flexíveis. 

DUTOS FLEXÍVEIS: serão fabricados com laminado de poliéster com alumínio ou outro polímero 
com propriedades equivalentes, e suas propriedades dimensionais e mecânicas devem obedecer 
a norma EN 13180. O isolamento térmico será em lã de vidro (densidade de 20 kg/m³) de 
espessura mínima de 25 mm, recoberto por papel aluminizado. Nos trechos diretamente sob 
telhado, o isolamento térmico terá 50 mm de espessura. As conexões nos dutos principais serão 
por colarinhos com registro borboleta. Os difusores de ar terão, obrigatoriamente, caixas plenum 
providas de equalizador de fluxo. 

DETALHES: 
 Todas as saídas de ar deverão ter reguladores de vazão. 
 Todas as derivações de ramais deverão ser providas de defletores móveis para a regulagem 

da vazão do ar, com seus eixos ligados a quadrantes externos, providos de porcas tipo 
borboleta, para a fixação dos mesmos. 

 Todas as curvas de 90º deverão ter veias direcionais fixas. 
QUANTIDADES E DIMENSÕES: Vide projeto. 

 

DIFUSOR DE AR 
GERAL:  O difusor deve ser adequado para insuflar o ar nos ambientes, tanto na aparência 
como no aerodinâmica. 

CARACTERÍSTICAS: 
 Construção robusta 
 Baixa perda de pressão 
 Sistema fácil de remoção 
 Possuir registro de vazão 
 Direcionador de fluxo de ar para os modelos lineares 
 Caixa plenum com equalizador de fluxo para aplicação com dutos flexíveis 

MATERIAL: Alumínio anodizado 

DESENHO: Vide projeto. 
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COLOCAÇÃO: Fixado por parafusos não aparentes de modo a garantir fácil remoção. 

QUANTIDADES, TIPOS E TAMANHOS: Vide projeto 

 

GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR 
GERAL:  A grelha deve ser adequada para insuflar o ar nos ambientes, tanto na aparência como 
na aerodinâmica. 

CARACTERÍSTICAS 
 Construção robusta 
 Baixa perda de pressão 
 Sistema fácil de remoção 
 Possuir registro de vazão de lâminas opostas, onde indicado 

MATERIAL: Alumínio anodizado. 

DESENHO: Vide detalhe anexo. 

COLOCAÇÃO: Fixado por parafusos de modo a garantir fácil remoção. 

QUANTIDADES, TIPO E TAMANHOS: Vide projeto. 

 

GRELHA DE RETORNO DE AR 
GERAL:  A grelha deve ser adequada para retornar o ar dos ambientes, tanto na aparência como 
na aerodinâmica. 

CARACTERÍSTICAS: 
 Construção robusta 
 Baixa perda de pressão 
 Sistema fácil de remoção 
 Possuir onde indicado registro de vazão de lâminas opostas 

MATERIAL: Alumínio anodizado. 

COLOCAÇÃO: Parafusada ou a pressão, deve garantir fácil remoção. 

DESENHO, QUANTIDADE E TAMANHOS: Vide projeto. 

 

TOMADA DE AR EXTERNO 
GERAL:  O conjunto deve ser adequado para possibilitar a entrada do ar nas casas de máquinas, 
nas vazões e condições necessárias. 

CARACTERÍSTICAS: 
 Construção robusta 
 Baixa perda de pressão 
 Sistema fácil de remoção 
 Possuir registro de vazão de lâminas opostas 
 Possuir filtro de ar 
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MATERIAL: Alumínio anodizado. 

COLOCAÇÃO: Parafusada, deve garantir fácil remoção. 

DESENHO, QUANTIDADE E TAMANHOS: Vide projeto. 

 

REGISTRO MULTIPALHETA 
GERAL: O registro deve ser estanque, quando na sua posição fechada. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
 Construção robusta 
 Baixa perda de pressão 
 Fácil colocação de acessórios: tela, veneziana, etc. 

MATERIAIS: Chapa de aço galvanizado. 

COLOCAÇÃO: Chumbado ou parafusado. 

QUANTIDADES E TAMANHO: Vide projeto. 

 

CONTROLE DE TEMPERATURA 
GERAL: O controle de temperatura será realizado por termostatos digitais, do tipo ambiente, com sensores 
instalados junto ao duto de retorno, On-Off para cada compressor, ou de duplo estágio no caso de dois 
compressores por condicionador, localizados na casa de máquinas ou no ambiente condicionado, de 
maneira a "sentir" a temperatura do retorno do ar, sem a influência do ar externo. 

CARACTERÍSTICAS: O termostato deverá ser adequado ao trabalho dentro da faixa estabelecida nas 
bases de cálculo. Deverá possuir deadband maior que 3°C. Preferencialmente digitais com display de fácil 
leitura e operação. Deverá possuir sensor remoto que permita a instalação no duto de retorno. 

QUANTIDADE: Conforme o número de compressores. 

 

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 
A tensão elétrica de alimentação dos equipamentos tipo split será de 220 V, 60Hz, (fase-fase). 
Para os equipamentos centrais ou trifásicos, a alimentação será em 220 V, 60 Hz. Para os 
circuitos de comando será utilizada a voltagem de 110V, monofásico (fase-neutro), ou conforme a 
necessidade de alimentação do equipamento fornecido. 

 

FIAÇÃO ELÉTRICA 
FORÇA : A partir do painel elétrico correspondente, deverão ser alimentados os equipamentos e 
motores por meio de eletrodutos. Os condutores empregados para esses casos deverão ser do 
tipo termoplástico não propagante de chamas classe - PVC 70ºC isolação 0,6/1,0 kV. A ligação 
dos motores e equipamentos será por meio de eletrodutos metálicos flexíveis de comprimento 
máximo - 1,50 a partir das caixas terminais. Todas as proteções elétricas dos condutores serão 
através do bimetálico do disjuntor, contra curto circuito e sobre carga conforme Capítulo 433 da 
NBR 5410 da ABNT. O condutor mínimo a ser empregado deverá ser de 1,5 mm² para comando e 
2,5 mm² para força e o eletroduto de 3/4". 
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CONDUTORES: Segundo ABNT NBR- NM 280:2011, 7288 e NM IEC 60332-3-25:2005 
multipolares até a dimensão de 16mm2, singelos acima desta bitola, classe de isolação 0,6/1,0 kV 
classe térmica PVC 70ºC especial não propagante de chamas, com cobertura, tipo Sintenax-
Antiflam da PIRELLI, FICAP, SIEMENS ou ALCOA.  

ELETRODUTOS: Serão do tipo galvanizados eletrolíticos, (Din 2440) do tipo pesado para 
ambiente exterior. 

CAIXAS TERMINAIS E CONEXÕES: Serão do tipo conduletes de alumínio fundido com 
parafusos cadmiados e com vedação de borracha, fabricação PETERCO. 

 

QUADRO ELÉTRICO 
MECÂNICOS: quando o quadro elétrico não fizer parte integrante do equipamento, deverá ser 
construído em estrutura auto-suportante de perfilados de ferro e chapa de aço dobrada, de bitola 
mínima nº 14, formado internamente por painéis para a instalação do equipamento. As venezianas 
para ventilação deverão ser protegidas por tela metálica, galvanizada ou de cobre, fina. As portas 
de acesso deverão possuir dispositivos de fechamento. 

TRATAMENTO E PINTURA: as chapas e perfis serão decapadas antes de receberem a tinta 
base e a tinta de acabamento. 

ELÉTRICOS: o quadro terá barramento quando a carga elétrica for superior a 25kVa e será 
executado com barras de cobre eletrolítico revestidas com capa termocontráctil, pintadas nas 
cores especificadas pela ABNT. As ligações auxiliares deverão ser realizadas por fios ou cabos de 
cobre, bitola mínima 1,5 mm2, fixados através de parafusos de cobre e bornes terminais 
numerados e protegidos com espaguete plástico nos terminais. 

COMPONENTES: 
 Chave geral de desligamento rápido com o comando na parte externa do quadro. 
 Todos os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores. 
 Todos os circuitos terão suas lâmpadas piloto, botoeiras, interruptores e etiquetas 

identificadoras. 
 Será montada uma lâmpada piloto indicando se o quadro está energizado. 
 A partida dos motores ou aquecedores será efetuada por contatores dimensionados para 

suportarem 100.000 manobras em plena carga. 
 A proteção, no caso de motor, será por relês de sobrecarga com reset manual. 
 Até 7,5 cv em 220V/trifásico, e 15 cv em 380 ou 440V/trifásico a partida será direta. 
 Acima de 7,5 cv em 220V/trifásico, e 15cv em 380 ou 440V/trifásico, a partida será estrela-

triângulo, "part-winding" ou autocompensadora. 
 Será instalada botoeira para teste das lâmpadas do quadro. 
 Em caso de queda de energia, todos os contatores deverão abrir automaticamente. 
 Os instrumentos de medição deverão ser quadrados. 
 Os quadros possuirão, na face interna das portas, o diagrama elétrico. 
 

SISTEMA DE AQUECIMENTO 
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Os controles do sistema de condicionamento de ar devem impedir o reaquecimento ou qualquer 
outra forma de aquecimento e resfriamento simultâneo para controle de umidade. 
 
Nos locais em que há equipamentos distintos para aquecimento e resfriamento servindo a uma 
mesma zona, os termostatos devem ser interconectados para impedir o aquecimento e 
resfriamento simultâneo. 
 
Nas áreas atendidas por mini splits, o aquecimento, quando necessário, será através da reversão 
no ciclo de refrigeração.  
Nas áreas atendidas por equipamentos centrais, o aquecimento, quando necessário, será através 
da reversão no ciclo de refrigeração, através do uso de condensadores remotos do tipo VRF. 
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Capítulo 09 – Folhas de Dados dos Equipamentos 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO 

FABRICANTE UNIDADE 

1. Unidade Evaporadora    
Local de instalação  Refeitório 
Quantidade  02  
Marca  FUJITSU  
Modelo 1 ABBA30LCT  
Capacidade 1 29.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 1660 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 PISO TETO mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 240 x 1660 x 700 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G3  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  02  
Marca  FUJITSU  
Modelo 1 AOBA30LFTL  
Capacidade 1 29.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 3600 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 HORIZONTAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 830 x 900 x 330 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1  2,53 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 3/8"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 5/8"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Sem Fio  
Operação: 1 Quente / Frio  
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ITEM 
DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO 

FABRICANTE UNIDADE 

1. Unidade Evaporadora    
Local de instalação  Sala Multiuso 
Quantidade  02  
Marca  FUJITSU  
Modelo 1 AUBA30LCL  
Capacidade 1 29.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 1660 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 CASSETE mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 288 x 840 x 840 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G3  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  02  
Marca  FUJITSU  
Modelo 1 AOBA30LFTL  
Capacidade 1 29.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 3600 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 830 x 900 x 330 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1  2,53 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 3/8"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 5/8"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Sem Fio  
Operação: 1 Quente / Frio  
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ITEM 
DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO  

PROJETO 
DADOS DO 

FABRICANTE 
1. Unidade Evaporadora    

Local de instalação  Almoxarifado 
Quantidade  01  
Marca  HITACHI  
Modelo 1 RPC18C3P  
Capacidade 1 18.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 900 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 TETO mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 235 x 960 x 690 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G3  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1 0,04 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  01  
Marca  HITACHI  
Modelo 1 RAP18C3L  
Capacidade 1 18.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 1960 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 725 x 480 x 570 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1  1,58 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 1/4"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 5/8"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Sem Fio  
Operação: 1 Frio  
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ITEM 

DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO  
PROJETO 

DADOS DO 
FABRICANTE 

1. Unidade Evaporadora    
Local de instalação  Arquivo 
Quantidade  01  
Marca  HITACHI  
Modelo 1 RAP36B3L  
Capacidade 1 36.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 1600 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 TETO mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 235 x 1270 x 690 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G3  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1 0,13 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  01  
Marca  HITACHI  
Modelo 1 RAP36C3Q  
Capacidade 1 36.000  Btu/h 
Vazão de ar 1 3300 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 888 x 594 x 594 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-1F+ T  
Potência Elétrica 1  3,26 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 3/8"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 3/4"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Sem Fio  
Operação: 1 Frio  
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ITEM 
DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO  

PROJETO 
DADOS DO 

FABRICANTE 
1. Unidade Evaporadora    

Local de instalação  Casa de Maquinas do subsolo 
Quantidade  02  
Marca  TROX  
Modelo 1 ICV-DX-TAM. 9  
Capacidade 1 10  TR 
Vazão de ar nominal 1 6.800 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 1213 x 1500 x 600 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G4  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-3F+ T  
Potência Elétrica 1 2,20 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  02  
Marca  GREE  
Modelo 1 GMV-400WM/B-F(B)  
Capacidade 1 10  TR 
Vazão de ar 1 3000 - 16000 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 1204 x 990 x 860 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-3F+ T  
Potência Elétrica 1  9,03 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 5/8"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 1.1/8"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Com Fio  
Operação: 1 Quente / Frio  
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ITEM 
DESCRIÇÃO OBS. DADOS DO  

PROJETO 
DADOS DO 

FABRICANTE 
1. Unidade Evaporadora    

Local de instalação  Casa de Maquinas do auditório 
Quantidade  01  
Marca  TROX  
Modelo 1 ICV-DX-TAM. 12,5  
Capacidade 1 12,5  TR 
Vazão de ar 1 8.500 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL mm 
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 1213 x 1700 x 600 mm 
Filtro de Ar (Tipo/Eficiência) 1 G4  
Características Elétricas 1 220V-60Hz-3F+ T  
Potência Elétrica 1 2,94 Kw 

2. Unidade Condensadora    
Quantidade  01  
Marca  GREE  
Modelo 1 GMV-560WM/B-F(B)  
Capacidade 1 12,5  TR 
Vazão de ar 1 3000 - 16000 m³/h 
Tipo: Horizontal / Vertical 1 VERTICAL  
Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) 1 1204 x 990 x 860 mm 
Características Elétricas 1 220V-60Hz-3F+ T  
Potência Elétrica 1  13,83 Kw 

3. Complemento    
Tubulações Frigorígenas: 1   
   - Linha de Líquido: (Diâmetro) 1 5/8"  
   - Linha de Sucção: (Diâmetro) 1 1.1/8"  
   - Gás Refrigerante: 1 R-410 A  

   - Isolamento Térmico (Tipo) 1 Espuma Elastomérica 
19 mm  

   - Proteção 1 Alumínio Corrugado  
Controle Remoto 1 Com Fio  
Operação: 1 Quente / Frio  
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Capítulo 10 – Recebimento das Instalações 
O Instalador deverá preencher o Relatório de Vistoria Técnica (abaixo) e enviar para o 
Contratante, solicitando a vistoria de recebimento das instalações. O instalador deverá executar 
todos os serviços e regulagens previamente. A vistoria é de verificação e não para realização de 
serviços. Na vistoria de recebimento os dados do Relatório de Vistoria enviado previamente serão 
verificados. 

Abaixo, a relação de equipamentos, os quais deverão ser levados à obra para a adequada 
realização dos testes e inspeção a ser realizada nas instalações de Ar Condicionado.  

 Manômetros adequados ao uso de R-22, R-407c e R-410a, sendo 02 de 0 - 150 psig e 02 de 0 
- 500 psig. 

 Mangueiras para conexão nos manômetros e compressores, sendo pelo menos uma com 
"cordoalha de aço externo", por conjunto de manômetros. 

 Lanterna de mão. 

 Multímetro (amperímetro, voltímetro) tipo alicate, com faixa de 0 - 200A (com subdivisões 
adequadas ao equipamento), completo com cabos de medição de tensão. 

 Ferramentas apropriadas à inspeção e testes de instalações e equipamentos (chave catraca, 
chaves de fenda, chaves fixa e estrela, etc.). 

 Psicrômetro para determinação de temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. 

 Anemômetro para medição de velocidade e pressão de ar, com dispositivos para leituras em 
dutos, bocas difusoras ou velocidade de face (filtros, serpentinas, etc.). 

 Termômetro de contato com um mínimo de 04 (quatro) sensores para medição de 
subresfriamento e superaquecimento. 

 
Condições Normais de Funcionamento  

Fabricante Modelo Pressão de Alta 
(PSIG) 

Pressão de Baixa 
(PSIG) 

Superaquecimento 
(°C) 

Subresfriamento 
(°C) 

Trane Ar 200 - 340 54 - 80 8 - 12 5 - 10 
Trane Água 200 - 340 54 - 80 8 - 12 5 - 10 
Hitachi Ar 215 - 325 51 - 70 7 - 11 (5 - 15) 5 - 10 (3 - 15) 
Hitachi Água 215 - 325 51 - 70 7 - 11 (5 - 15) 5 - 10 (3 - 15) 
Carrier Ar 270 - 300 70 - 85 4 - 6 8 - 11 
Carrier Água 270 - 300 70 - 85 4 - 6 8 - 11 
York Ar 190 - 350 60 - 75 8 - 12 6 - 10 
York Água 180 - 250 60 - 75 8 - 12 6 - 10 

 
Regulagem dos Pressostatos 

Condicionador Pressostato de Alta Pressão Pressostato de Baixa Pressão 
Corte (PSIG) Corte (PSIG) Diferencial (PSIG) 

Self a Água 275 ± 5 40 ± 2 30 
Self a Ar 375 ± 5 40 ± 2 30 
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Capítulo 11 – Obrigações a Cargo do INSTALADOR 
 Endossar o projeto anexo, responsabilizando-se inteiramente pelo mesmo ou indicar na 

proposta os pontos discordantes e as respectivas justificativas. 
 Fornecer antes de iniciar os serviços, cronograma físico-financeiro, que deverá ser aprovado 

pela Fiscalização da Obra. 
 Caso a contratada encontrar qualquer diferença entre as medidas indicadas nos desenhos e as 

da obra, deverá imediatamente comunicar-se com o engenheiro fiscal da obra antes de dar 
continuidade aos seus serviços. 

 Providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos na obra, nos prazos fixados no 
cronograma. 

 Providenciar todo o transporte interno na obra (vertical e horizontal). 
 Fornecer toda a mão de obra especializada e ferramental necessário para a montagem dos 

materiais e equipamentos. 
 Acompanhar e prestar assistência à obra, onde necessária, nas providências que correrem por 

conta desta. 
 Executar todos os drenos de água condensada. 
 Fornecer toda a supervisão e administração necessárias à execução da obra. 
 Fornecer e instalar todos os quadros elétricos com chaves de proteção, fiação elétrica e as 

interligações dos motores e equipamentos, inclusive os pontos de força, conforme indicação do 
projeto. 

 Supervisionar os serviços constantes no projeto como “a cargo da Construtora”. 
 Todas as despesas com leis sociais, seguro contra acidentes de seus funcionários na obra, 

estadia e viagem. 
 Todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação. 
 Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários à 

aprovação do departamento governamental da região, quando necessário. 
 Fornecer no término da montagem, relatórios de medições contendo: 
 Temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do insuflamento e retorno de todos os 

condicionadores. 
 Vazão de ar de todos os condicionadores. 
 Pressões e temperaturas de funcionamento dos circuitos frigoríficos de todos os 

condicionadores que compõem a instalação. 
 Vazões de ar em cada insuflador e boca de retorno. A critério da Fiscalização de Obra 

poderá ser substituído por um mapa com as temperaturas em vários pontos nos ambientes 
da agência. 

 Tensão e corrente elétrica de placa e real, de todo o equipamento instalado e as 
regulagens dos relês térmicos dos motores. 

 Limpeza dos locais utilizados para a instalação do sistema, bem como a remoção dos entulhos 
durante a obra e ao término da mesma. 

 Quando da entrega final da obra, o contratado deverá fornecer um jogo completo de desenhos 
atualizados as-built. 

 Certificado de garantia no mínimo de um ano de todo o equipamento instalado e de todos os 
serviços executados. 
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 Manual de operação e manutenção da instalação completo com descrição de funcionamento e 
catálogos. 

 Por ocasião do término da instalação, o INSTALADOR deverá instruir e treinar o pessoal 
designado pelo Proprietário para operar o sistema. 

 O recebimento das instalações deverá ser precedido do envio do Relatório de Vistoria Técnica 
(Capítulo 11) preenchido com os dados na partida dos equipamentos. Para a execução dos 
testes o INSTALADOR deverá providenciar profissionais qualificados, ferramental e 
instrumentos adequados para medições e ajustes que fizerem necessários. 

 

Capítulo 12 – Obrigações a Cargo da Obra 
 Dar condições à contratada estocar seus equipamentos, materiais e ferramentas em 

condições seguras e abrigadas de chuvas, vento, etc. 
 Fornecimento de energia elétrica para ferramental durante a execução dos serviços. 
 Fornecimento de energia elétrica, conforme as necessidades descritas no projeto de 

instalações elétricas. 
 Serviços de quebra e recomposição de alvenarias, forros, lajes, etc., bases em alvenaria ou 

concreto para os equipamentos. Tais serviços sob supervisão do INSTALADOR. 
 Deverá executar os serviços constantes no projeto de ar condicionado de sua 

responsabilidade. Tais serviços sob supervisão do INSTALADOR.  
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Capítulo 13 – Anexos 
 
ANEXO 01 – CALCULOS DE CARGA TÉRMICA (HAP) 
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ANEXO 8  

 

Memorial de Instalações de GLP 
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Projeto para Instalação de GLP 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Responsável técnico: Hercules Elias Caus – CREA 28566/D-PR 

Capítulo 1 - Objetivos 
O presente memorial descritivo estabelece os critérios técnicos para implantação da central GLP, 
para atender as novas dependências do CREA, Sede Regional de Cascavel. 

O memorial descritivo completa-se com os demais documentos do projeto, não podendo ser 
considerado nenhum deles em separado. 

 

Capítulo 2 – Documentos do Projeto 
O projeto é comporto por este memorial e o seguinte desenho: 

Desenho: 
127-03-CREA-PR-EXEC-GAS-4 
 
 

Capítulo 3 – Normas Técnicas 
O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas: 

⇒ ABNT NBR-13523 – Central predial de GLP. 

⇒ ABNT NBR-15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações 
residenciais e comerciais. 

⇒ Código de prevenção de incêndios do corpo de bombeiros do Estado do Paraná. 
 

Capítulo 4 – Descrição Geral da Instalação 
 

4.1. Instalação Proposta: 
 
 O sistema é composto por central de GLP com 02 cilindros P45, cuja função é alimentar 
aquecedor de passagem, conforme especificação contida no projeto hidrossanitário, e fogão.  
 
 Toda a tubulação é em cobre rígido Classe “A” para redes em média pressão, com 
espessura mínima de 0,8mm.   
 



 HECOAR 

 

  

Data  Emissão 
22 11 19 

Empreendimento 
127-03-CREA-PR-SEDE REGIONAL CASCAVEL 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Página 

2 
Título 

Capítulo 5 –Observações 
 

5.1. Observações: 
 

A central de GLP deverá distar no mínimo 6,0m de recipientes de combustíveis líquidos e 
inflamáveis e 15,00m de recipientes de hidrogênio e oxigênio.  

Todos os materiais utilizados na construção do abrigo deverão ser incombustíveis. 

A Pressão máxima de trabalho na rede deverá ser 5 kpa (0,05 kgf/cm2).  

Deverão ser realizados ensaios de estanqueidade, conforme o prescrito na norma NBR 
15526. 

Todos os materiais de fácil combustão devem situar-se no mínimo a 3,0m dos recipientes e 
seus dispositivos de segurança. 

Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer outro tipo de 
material. 

Os recipientes não podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o 
fastamento mínimo de 3,0m da projeção, incluindo pontos de aterramento.  

Não devem ser feitas alterações na obra que resultem em não conformidades em relação ao 
projeto de GLP. 

A tubulação de GLP não poderá passar dentro de vazios, caixas e dutos. 

A tubulação de GLP não pode ser dobrada, devendo ser utilizadas conexões para mudança 
de trajetória. 

A tubulação de GLP não poderá atravessar juntas de dilatação. 

As tubulações enterradas deverão receber envelopamento de concreto, conforme NBR 15345. 

As tubulações embutidas em alvenaria deverão ser fixadas com argamassa de cimento e 
areia, evitando o contato com outros tipos de materiais, conforme NBR 15345. 

As tubulações embutidas em pisos deverão ser adequadamente protegidas, conforme NBR 
15345, para evitar que infiltrações de materiais de limpeza provoquem danos à tubulação. 

Os materiais das tubulações deverão estar conforme especificações da NBR 15526.  

A tubulação de GLP deve estar afastada no mínimo 0,30m de condutores de eletricidade, 
inclusive cabos de aterramento, se forem protegidos por eletroduto, e 0,50m nos casos contrários. 

Os equipamentos de GLP devem ser instalados conforme norma específica e de acordo com 
as recomendações do fabricante. 

Toda tubulação de gás aparente deve ser pintada na cor amarela, conforme padrão 5y8/12 do 
sistema Munsell.  

As tubulações de GLP devem ter material isolante elétrico quando do cruzamento destas com 
condutores elétricos. 

A central de GLP deverá distar no mínimo 1,5m de qualquer tipo de abertura, tais como ralos 
e outros e de qualquer fonte de ignição.  

As tubulações de GLP devem ter um afastamento, no mínimo de 2,0m de para-raios e seus 
respectivos pontos de aterramento. 
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A tubulação de GLP não pode passar no interior de qualquer tipo de forro falso, drywall, piso 
falso ou compartimento não ventilado, conforme NBR 15526.  

O ambiente em que estiver instalado aparelho a GLP deve ser ventilado conforme norma NBR 
13103.  

A central de GLP não poderá ter fechadura, provida de chave, podendo, no entento, ser 
instalado porta-cadeado. 
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1 OBJETIVO 

 O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de 

apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto de prevenção contra incêndio e as 

especificações técnicas que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos 

serviços na obra. 

 

2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as normas, 

códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

• Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná 

3 SISTEMA PROPOSTO 

O projeto de instalação de prevenção e combate a incêndios foi elaborado de modo a 

garantir um maior nível de segurança, contra o risco de incêndio e permitir seu rápido, fácil e 

efetivo combate, com funcionamento eficiente e adequado à classe de risco representada 

pelos bens a serem protegidos. 

As especificações e critérios tomados como base para a concepção do projeto, deverão 

estar rigorosamente afinados com as normas impostas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná. 

Levando-se em conta as características físicas da construção, cuja ocupação é 

destinada a escritório (D-1), altura tipo II e Risco Moderado, a edificação deverá ser protegida 

simultaneamente por extintores manuais, por iluminações de emergência, controle de material 

de acabamento (auditório), sinalização de emergência e saídas de emergência que facilitarão 

as operações de salvamento e combate a incêndios. 
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Classificação quanto a ocupação: 

 

 
Classificação quanto a altura: 

 

Classificação quanto a carga de incêndio: 

 

mailto:cfreichengenharia@gmail.com


 

                                                                                                                                        INC – 5/15 
Rua Capitão Leônidas Marques, 560 | Loja 02 | Jardim das Américas Curitiba-PR | 

CEP 81.540-470 | Fone: 41 3779-8124  
CNPJ 10.923.074-0001-53 | cfreichengenharia@gmail.com 

 
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2019 

 

 

 

3.1 Procedimentos Administrativos 

Medidas de segurança contra incêndio e pânico para edificações e áreas de risco 
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Portanto, segundo o código de prevenção contra incêndio e pânico, deverão ser atendidas as 

seguintes exigências: 

 

Medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico NPT 

Controle de Materiais de Acabamento NPT-10 

Saídas de Emergência NPT-11 

Iluminação de Emergência NPT-18 

Sinalização de Emergência NPT-20 

Extintores NPT-21 
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3.2 Controle de materiais de acabamento 

Estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de 

revestimento empregados nas edificações, para que, na ocorrência de incêndio, restrinjam a 

propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça, atendendo ao previsto no Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico das edificações e áreas de risco. 

O Controle de materiais de acabamento e de revestimento empregado nas edificações 

destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do 

crescimento e da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça. 

O Controle de materiais de acabamento e de revestimento é exigido, em razão da 

ocupação da edificação, e em função da posição dos materiais de acabamento, materiais de 

revestimento e materiais termo-acústicos, visando: 

a) Piso; 

b) Paredes/divisórias; 

c) teto/forro; 

d) cobertura. 

O método de ensaio de reação ao fogo utilizado como base da classificação dos materiais 

é a NBR 9442/86 - Materiais de construção – determinação do índice de propagação 

superficial de chama pelo método do painel radiante. 

3.3 Saídas de Emergência 

Estabelece os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das saídas de 

emergência, para que sua população possa abandonar a edificação, em caso de incêndio ou 

panico, completamente protegida em sua integridade física, e permitir o acesso de guarnições 

de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas.  
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A saída de emergência compreende o seguinte: 

a) acessos; 

b) rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaço livre 

exterior, nas edificações térreas; 

c) escadas ou rampas; 

d) descarga. 

A largura das saídas foi dimensionada em função do número de pessoas que por elas 

deva transitar, observados os seguintes critérios: 

a) os acessos foram dimensionados em função dos pavimentos que servem a 

população; 

b) as escadas, rampas e descargas foram dimensionadas em função do pavimento de 

maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços 

correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido de saída. 

A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, e dada pela 

seguinte fórmula: 

N = P/C 

Onde: 

N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro. 

P = População,  

C = Capacidade da unidade de passagem 

Notas: 

1) Unidade de passagem: largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas, 

fixada em 0,55 m; 
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2) Capacidade de uma unidade de passagem: é o número de pessoas que passa por 

esta unidade em 1 minuto. 

As rotas de saída devem ter iluminação natural e/ou artificial em nível suficiente, de 

acordo com a NBR 5413. 

Mesmo nos casos de edificações destinadas a uso unicamente durante o dia, é 

indispensável a iluminação artificial noturna. 

3.4 Iluminação de emergência 

Fixa as condições necessárias para o projeto e instalação do sistema de iluminação de 

emergência em edificações e áreas de risco. 

No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem serão metálicas 

ou em PVC rígido antichama, conforme NBR 15465. 

A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não irão 

ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro 

distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 

10898; 

Será garantido um nível mínimo de iluminamento de 3 (três) lux em locais planos 

(corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 (cinco) lux em locais com desnível (escadas ou 

passagens com obstáculos). 

3.5 Sinalização de emergência 

Fixa as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de 

emergência em edificações e áreas de risco. 

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de 

incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas 
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à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos 

equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. 

A sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que serão 

alocados convenientemente no interior da edificação e áreas de risco. 

A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve 

apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo com sua função: 

• Proibição: Visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do 

incêndio ou ao seu agravamento. 

• Alerta: Visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, 

explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos. 

• Orientação e salvamento: Visa a indicar as rotas de saída e as ações 

necessárias para o seu acesso e uso. 

• Equipamentos: Visa a indicar a localização e os tipos de equipamentos de 

combate a incêndios e alarme disponíveis no local. 

• Sinalização complementar: A sinalização complementar é o conjunto de 

sinalização composto por faixas de cor ou mensagens complementares à 

sinalização básica, porém, das quais esta última não é dependente. 

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e 

compreendida no interior da edificação ou área de risco: 

a) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual 

adotada para outros fins; 

b) A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e 

acabamentos, dificultando a sua visualização; 

c) A sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores 

de circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização; 

mailto:cfreichengenharia@gmail.com


 

                                                                                                                                        INC – 11/15 
Rua Capitão Leônidas Marques, 560 | Loja 02 | Jardim das Américas Curitiba-PR | 

CEP 81.540-470 | Fone: 41 3779-8124  
CNPJ 10.923.074-0001-53 | cfreichengenharia@gmail.com 

 
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2019 

 

d) As expressões escritas utilizadas nas sinalizações de emergência devem seguir as 

regras, termos e vocábulos da língua portuguesa, podendo, complementarmente, e 

nunca exclusivamente, ser adotada outra língua estrangeira; 

e) As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, 

alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito 

fotoluminescente; 

f) As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de 

indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente; 

g) Os recintos destinados à reunião de público, cujas atividades se desenvolvem sem 

aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acúmulo de energia no 

elemento fotoluminescente das sinalizações de saídas, devem possuir luminária de 

balizamento com a indicação de saída (mensagem escrita e/ou símbolo 

correspondente), sem prejuízo do sistema de iluminação de emergência, em 

substituição à sinalização apropriada de saída com o efeito fotoluminescente; 

h) Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação, utilizados na 

segurança contra incêndio, devem possuir as orientações necessárias à sua operação 

na língua portuguesa. 

3.6 Extintores de incêndio 

Estabelece critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por 

meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de 

incêndios. 

A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua 

uma unidade extintora, deve ser: 

a) carga d’água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A; 

b) carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A : 

10-B; 
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c) carga de Dióxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade extintora de no mínimo 

5-B:C; 

d) carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de no mínimo 20-B:C; 

e) carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A : 20-B:C; 

f) carga de halogenado: extintor com capacidade extintora de no mínimo 5-B:C. 

Distância máxima de caminhamento para que um operador alcance um extintor: 

• Risco Leve 25 m 

• Risco Moderado 20 m 

• Risco Elevado 15 m 

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do 

suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor 

permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso acabado. 

Os extintores não serão instalados em escadas. Estarão desobstruídos e devidamente 

sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-20 – Sinalização de emergência. 

Cada pavimento irá possuir, duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe 

A e outra para incêndio classe B e C.  

O extintor de pó ABC poderá substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas 

A, Be C dentro de uma edificação ou área de risco. 

Os extintores de incêndio estão adequados à classe de incêndio predominante dentro 

da área de risco a ser protegida, de forma que sejam intercalados na proporção de dois 

extintores para o risco predominante e um para a proteção do risco secundário. 

Será instalado, um extintor de incêndio a não mais de 5 m da entrada principal da 

edificação e das escadas nos demais pavimentos. 
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4 ESPECIFICAÇÕES 

        a)Sistema contra incêndio 

ESPECIFICAÇÃO REFERÊNCIA 

Extintores de 
Incêndio de 
Pó Químico 

 
Deverão ser do tipo portátil de pó químico seco (PQS), com capacidade 
individual de 20:B-C e 80:B-c sobre rodas, com selo de conformidade 
ABNT e fabricados segundo os padrões fixados pela EB-148 da ABNT. 
O pó químico para extinção de incêndio deverá ser à base de 
bicarbonato de sódio, conforme a EB-250 da ABNT com propelente a 
base de nitrogênio. Os cilindros deverão ser dotados de manômetros e 
válvula auto-selante. 
 

BUCKA-
SPIERO - 

Modelo MP4 ou 
similar 

Extintores de 
Incêndio de 

Gás 
Carbônico 

 
Deverão ser do tipo portátil, de gás carbônico (CO2) com capacidade 
individual de 5:B-C, com selo de conformidade ABNT e fabricados 
segundo os padrões fixados pela EB-150/76 da ABNT.  
Os cilindros deverão ser de alta pressão conforme a EB-160 da ABNT 
com o corpo em aço carbono SAE 1040 sem soldas e testados 
individualmente. 
 

BUCKA-
SPIERO - 

Modelo 6 kg ou 
similar 
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5 NORMAS CONSULTADAS 

 

1. NBR9077:2001 - Saídas de emergência em edifícios - Fixa as condições exigíveis que as 

edificações devem possuir: a) a fim de que sua população possa abandoná-las, em caso 

de incêndio, completamente protegida em sua integridade física; b) para permitir o fácil 

acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.  

 

2. NBR 12693:2013 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio - Estabelece os 

requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de extintores de incêndio portáteis e 

sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para combate a princípio de incêndio. 

 

3. NBR15808:2017 - Extintores de incêndio portáteis - especifica os requisitos que garantem 

a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incêndio portáteis do tipo 

recarregável e descartável. 

 

4. NBR15809:2017- Extintores de incêndio sobre rodas - Especifica os requisitos que 

garantem a segurança, confiabilidade e desempenho dos extintores de incêndio sobre 

rodas.  

 

5. NBR 10898:2013 – Sistema de iluminação de emergência - Fixa as características mínimas 

exigíveis para as funções a que se destina o sistema de iluminação de emergência a ser 

instalado em edificações, ou em outras áreas fechadas sem iluminação natural. 
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6. NBR 13434-1:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Princípios de 

projeto - Fixa os requisitos exigíveis que devem ser satisfeitas pela instalação do sistema 

de sinalização de segurança contra incêndio e pânico em edificações. 

 

7. NBR 13434-2:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Símbolos e suas 

formas, dimensões e cores padroniza as formas, as dimensões e as cores da sinalização 

de segurança contra incêndio e pânico utilizada em edificações, assim como apresenta os 

símbolos adotados. 
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ANEXO 10  

 

Memorial do Sistema Fotovoltaico 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

CREA – SEDE CASCAVEL-PR 
 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar ao CREA-PR, os 

serviços, estudos, procedimentos, metodologias e análises utilizadas no desenvolvimento 

do projeto executivo do sistema fotovoltaico integrado na construção da Sede do CREA em 

Cascavel-PR, localizada na Rua Presidente Bernardes, 2069, Centro, na cidade de 

Cascavel/PR. 

As opções de traçados implementados basearam-se fundamentalmente na 

distribuição arquitetônica, no tipo de utilização prevista e nas condições de ligação. 

Coordenadas: Latitude -24.96° S        Longitude -53.47° W 

Data: 22/11/2019 

Responsável técnico: Eng. Elet. Fábio A. Willms 

CREA: PR-80485/D 

  

2 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

A instalação fotovoltaica para obra da nova Sede do CREA Cascavel-PR será 

composta dos seguintes sistemas: 

- Previsão de cargas; 

- Painéis solares; 

- Inversor; 

- Fiação. 

Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço sendo 

que as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases para quaisquer 

serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos.  

2.1 NORMAS ADOTADAS 

 NBR 5410 – Execução de instalações elétrica de baixa tensão; 



 NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 NTC 905200 - ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA AO 

SISTEMA DA COPEL (com compensação de energia), expedida pela Copel; 

 NR10 do MTE, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, expedida 

pelo TEM. 

2.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

O dimensionamento dos equipamentos que compõem um sistema fotovoltaico 

conectado à rede elétrica pode ser iniciado com o levantamento da demanda de energia da 

edificação onde se deseja fazer a integração fotovoltaica. Este levantamento normalmente 

é realizado através das faturas de energia elétrica fornecidas pela concessionária de 

energia ao longo, preferencialmente, dos últimos doze meses. No caso de edificações 

novas, em construção ou em fase de projeto, monta-se o Quadro de Previsão de Cargas. 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são projetados visando maximizar a 

energia gerada ao longo do ano, não havendo uma preocupação com os meses de menor 

incidência de irradiação solar. 

2.2.1 Quadro de cargas 

Descrição 
Potência 

(kW) 

Fator de 

Demanda 

Carga 

Demandada 

(kW) 

consumo 

diário (h) 

Consumo 

mensal 

(kwh) 

Iluminação Interna 5,135 0,8 4,108 8 985,92 

Iluminação Externa 1,69 0,6 1,014 8 243,36 

Iluminação Cênica 9 0,9 8,1 0,1 24,3 

Tomadas Uso Geral 30,76 0,4 12,304 2 738,24 

Tomadas Computadores 7,9 0,8 6,32 8 1516,8 

Tomadas Cozinha 12,7 0,5 6,35 1 190,5 

Chuveiro 11 0,5 5,5 0,3 49,5 

Plataforma 3 1 3 0,1 9 

Bombas Hidráulicas 2,972 0,5 1,486 4 178,32 

Ar Condicionado 56,24 0,7 39,368 5 5905,2 

        Total (kWh) 9841,14 

 

 



2.2.2 Irradiação incidente no cliente 

 

 

Utilizando o software Radiasol, os valores da tabela acima foram ajustados para a 

inclinação da instalação das placas solares (25º) com azimute de 2º. 

 



 

 

Com base nos dados acima, temos a média de irradiação de 5140 Wh/m².dia. 

2.2.3 Contribuição solar no consumo presumido 

Para estimarmos a contribuição solar no consumo presumido de energia, vamos 

utilizar a seguinte equação: 

 

E =
 ��� . ���� .  �	


     

 

Onde: 

PFV - Potência dos painéis fotovoltaicos em (Wp); 

E - Energia demandada pelas cargas diariamente (Wh/dia); 

G - Irradiância nas condições STC (1.000 W/m²); 

HTOT - Irradiação solar incidente no plano dos módulos FV (Wh/m².dia); 

PR - É a performance ratio do SFVCR (0,7 a 0,8), será adotado 0,8. 

 



Mês Htot 

(kWh/m².dia) 

Energia 

kWh/mês 

Contribuição 

Solar (%) 

Jan 5,827 1265,90 12,86 
Fev 5,328 1045,48 10,62 
Mar 5,383 1169,45 11,88 
Abr 4,774 1003,69 10,20 
Mai 4,601 999,56 10,16 
Jun 4,118 865,77 8,80 
Jul 4,393 954,37 9,70 
Ago 5,069 1101,23 11,19 
Set 4,87 1023,87 10,40 
Out 5,589 1214,20 12,34 
Nov 6,082 1278,68 12,99 

Dez 5,649 1227,23 12,47 

Média 5,1403 1095,79 11,13 

 

A tabela acima mostra a energia mensal gerada pelo sistema solar e a contribuição 

da geração solar no consumo mensal e a média anual. 

2.2.4 Resumo do sistema 

Fonte geradora: Módulos fotovoltaicos do tipo monocristalino que possuem como 

matéria prima o silício que através de reação com a luz solar produz energia; 

Local de instalação: Com base nas definições da arquitetura, os módulos 

fotovoltaicos serão instalados na laje técnica do 2º Pavimento. Os módulos serão 

instalados num ângulo de 25º. 

Arranjo: Os módulos serão conectados em dois conjuntos (strings) independentes 

de 12 módulos em série; 

Fixação: Suportes de alumínio com inclinação de 25º compostos por partes de aço 

inoxidável e galvanizado realizam a fixação da fonte geradora sobre a laje; 

Cabeamento: Cabos próprios para energia fotovoltaica com diâmetro nominal de 

4mm² serão utilizados para a conexão entre os módulos e o inversor. Tais cabos são 

projetados para trabalhar externamente; 

Conexão: As conexões são realizadas através de conectores do tipo MC4 a fim de 

reduzir emendas que possam apresentar mal contato através do tempo; 



Transformação: A fonte gera energia no padrão CC e se faz necessária à conversão 

e sincronização desta energia gerada com a energia fornecida pela rede, sistema esse que 

recebe o nome de On-grid e utiliza-se de um inversor próprio para esta função; 

Proteção: O sistema é protegido por uma caixa elétrica conhecida como String-box e 

conta com disjuntores CC e CA e DPS CC e CA; 

Aterramento: Todo o sistema é devidamente aterrado a fim de dar a proteção 

necessária ao sistema ao longo de sua via útil. 

2.2.5 Ponto de conexão 

O ponto de conexão com a rede é o local onde a energia gerada pelos módulos 

fotovoltaicos e transformada pelo inversor será injetada na rede seu posicionamento é de 

grande importância para que possamos acompanhar o sentido da corrente e direcionar a 

energia gerada da melhor maneira.  

O ponto de injeção da energia gerada será diretamente nas fases principais (R, S e 

T) localizadas no quadro de distribuição principal (QD-1) localizado no térreo (conforme 

projeto), o ponto de conexão está localizado a aproximadamente 10 metros do quadro de 

medição e proteção geral, e a aproximadamente 43 metros do inversor que fornecerá a 

energia. 

2.2.6 Sinalização de segurança 

Na entrada de serviço, junto às caixas de medição e proteção, deverá ser instalada 

uma placa de advertência de material metálico ou acrílico (não podendo ser adesivo), 

conforme figura a seguir: 

 

Placa de Advertência (210 x 100mm) 



2.2.7 Aterramento 

A edificação possui sistema de aterramento no esquema TN-S (conforme norma 

ABNT NBR 5410:2004). 

Para o aterramento foi considerado sistema estrutural, onde são utilizadas as 

ferragens da estrutura como sistema, sendo utilizados os pilares como sistema de 

descidas e as vigas de baldrame do térreo como sistema de escoamento e malha para 

aterramento, conforme NBR 5419:2015. Será instalada uma barra de equalização de 

potencial, interligando a entrada de energia, DG de telefonia e demais partes metálicas 

Os cabos de aterramento dos módulos fotovoltaicos são próprios para instalação 

externa sujeitos a insolação e intempéries causadas pelo tempo. A bitola para aterramento 

entre as estruturas metálicas e os string box é de 6mm² conforme recomendado pela 

IEC/TS 62548:2013 (norma elaborada pela comissão de Estudo CE03:064.01 do COBEI). 

A conexão entre a moldura dos módulos e o cabo terra é executada por terminais de 

fixação, a fim de garantir a qualidade do aterramento, é feito a quebra do anodizado da 

estrutura metálica para maior segurança do aterramento. 

2.2.8 Descrição do sistema 

O gerador fotovoltaico tem a capacidade de transformar a energia advinda do sol em 

eletricidade, tal geração ocorre de maneira limpa sendo este um dos vários benefícios 

desta solução que vem ganhando mais adeptos a cada dia. O gerador trabalha de modo 

independente não dependendo de nenhum treinamento especifico para o cliente, o próprio 

equipamento realiza a desconexão com a rede em caso de falhas no sistema. Pela sua 

configuração simples existem uma vasta gama de aplicações para a energia. 

Composição do gerador: 

Módulos: Gera a energia em CC. 

Inversor: Converte a energia CC em CA (mesma que nós utilizamos) e sincroniza 

com a rede da companhia. 

Estrutura: suporte para fixação dos módulos. 

Cabeamentos: Cabos específicos para utilização externa, conta com várias 

proteções. 

Conectores: Conexões especiais para garantir a eficiência e longa vida útil do 

sistema, também podem ficar expostos. 



Disjuntor CA: Permite o desligamento da energia que vai para a rede habilitando o 

equipamento para manutenções. 

Disjuntor CC: Permite o desligamento da energia provinda dos módulos habilitando 

o equipamento para manutenções. 

DPS CC: Realiza a proteção dos módulos e do inversor contra possíveis surtos de 

descargas atmosféricas. 

DPS CA: Realiza a proteção do inversor contra possíveis surtos que possam se 

propagar através da rede da companhia. 

2.2.9 Estruturas de apoio 

Os módulos serão fixados através de estruturas metálicas de alumínio anodizado de 

alta resistência e suportes de aço galvanizado com parafusos em Inox da marca 

Romagnole. Elas serão montadas diretamente sobre a laje técnica do segundo pavimento 

com parafusos auto atarraxantes proporcionando uma alta resistência. Seguem abaixo 

algumas informações disponibilizadas pelo fabricante: 

Dimensionamento segundo cargas de vento NBR 6123 

Aço zincado segundo norma NBR 6323 

Dimensionamento estrutural segundo NBR 8800 

Vigas e clamps em alumínio 6063-T6 de alta resistência 

Parafusos dos clamps em aço inox 

Rápida montagem utilizando-se contra-pesos ou parafusos 

Base triangular 25° 

O posicionamento, a forma e a altura das bases deverão seguir o definido no projeto 

arquitetônico. 

2.2.10 Módulos 

Módulo fotovoltaico é a unidade formada por um conjunto de células solares, 

interligadas eletricamente e encapsuladas, com o objetivo de gerar eletricidade. O 

equipamento utilizado e abordado neste projeto é o módulo de silício monocristalino, por 

possuir uma eficiência melhor.  

Os módulos são interligados em série dentro de cada string, tal tipo de ligação faz 

com que a corrente do sistema seja sempre constante e a sua tensão se some. 

 



2.2.11 Inversor 

O papel principal do inversor fotovoltaico no sistema é inverter a energia elétrica 

gerada pelos painéis, de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA). O seu papel 

secundário é garantir a segurança do sistema sincronizando a energia CA com a energia 

fornecida pela concessionária, o inversor também tem importante papel na medição da 

energia gerada a fim de se ter um registro para comparar com o desconto fornecido pela 

companhia. 

No objeto do nosso estudo utilizaremos um inversor trifásico para atender as 

características elétricas dos módulos fotovoltaicos. O inversor será instalado ao tempo na 

parede externa do 2º pavimento na laje técnica de instalação dos módulos, conforme 

projeto. 

Caso a rede da concessionária opere fora das faixas toleradas para a tensão e 

frequência (ABNT 16149:2013) os inversores serão bloqueados e desconectados da rede 

através de 2 relés de proteção conectados em série (interno de cada inversor) em um 

intervalo de tempo inferior a 2 segundos, esta proteção é conhecida como “anti-ilhamento” 

e após o reestabelecimento da rede pela concessionária o religamento dos inversores é 

executado em 180 segundos, conforme exigência da companhia. 

2.2.12 Cabeamento 

Os cabos solares (CC) serão instalados ao tempo, para melhor identificação da 

polaridade o cabo solar fotovoltaico deverá ser nas cores preta e vermelha, tendo suas 

características: 

Condutor: Fio de cobre estanhado 

Formação: Classe 5 

Isolação: Polietileno reticulado (XLPE) 

Cobertura: Composto Termofixo livre de Halogêneo (SHF1) 

Cabo solar fotovoltaico deverá ser resistente a altas temperaturas e Raios UV. 

Também deverá obedecer: 

• Isolamento 1000 V; 

• Tempo de vida: Mínimo 25 anos sob radiação solar direta, 20.000h a 120° C; 

• Expansão térmica a 200/250° C; 



• Resistente à pressão a temperaturas elevadas até 140° C; 

• Resistente aos raios UV; 

• Isentos de halogênio; 

• Resistente ao ozônio; 

• Resistente à água do mar; 

• Resistente aos ácidos e bases; 

• Retardador de chama; 

• Sob fogo não corrosivo. DIN EM 60754-1 e 60754-2; 

Resistência do isolamento: à 20° C> 800 MΩx Km, à 90° C> 50 MΩx Km. 

2.2.13 Stringbox 

A string-box é o conjunto de componentes responsáveis pela segurança e manobra 

do sistema, ambos inversores contarão com a stringbox individualizada facilitando a 

manutenção caso necessária e aumentando a segurança do sistema. A proteção do lado 

CC contará com fusíveis 15 A 1000 VCC, disjuntor bipolar de 25 A 1000 VCC e DPS 

(Dispositivo de Proteção contra Surto) 1000 VCC 40 kA para cada string vinda dos 

módulos (dois no total). 

Já o lado CA contará com um disjuntor tripolar de 32 A CA 220 VCA e DPS 275 

VCA, 30 kA para o inversor. O posicionamento dos componentes que compõem cada 

string fica abaixo do inversor, uma atenção deve ser dada ao tipo de circuito que o 

componente pertence, não podendo ser misturados circuitos CC com circuitos CA. 

2.2.14 Sistema de monitoramento 

O inversor relacionado ao projeto está habilitado ao sistema de monitoramento 

remoto via WIFI ou cabo de rede, sendo necessária a configuração após a instalação do 

equipamento em campo. Após a instalação e configuração do equipamento o usuário e 

técnico responsável pelo sistema terão acesso a um login e senha, ao qual dará acesso a 

página de monitoramento do sistema, sendo possível obter relatórios de geração e de 

possíveis erros. Devido a conectividade do inversor também é possível realizar a atualizar 

do firmware remotamente caso seja disponibilizada pelo fabricante do equipamento, sendo 



necessário uma pessoa física no local para manter a integridade e garantir que o 

equipamento estará ligado durante todo o processo. 

2.2.15 Certificação dos equipamentos 

Tanto o inversor como os módulos possuem registro INMETRO e diversos 

certificados internacionais, sendo abordados neste projeto unicamente os registros de 

caráter nacional a serem utilizados para homologação do sistema na concessionária de 

energia. Abaixo podem ser conferidos os registros necessários. 

Módulos 

 

 



Para o inversor, o mesmo deverá ser certificado pela concessionária de energia 

(que exige o certificado do Inmetro) para a conexão do sistema na rede.

 

Retirado de: 

https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcop

el2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656 

2.2.16 Componentes do sistema fotovoltaico 

Módulos Fotovoltaicos 

Com base no estudo efetuado pela arquitetura onde foram definidos que seriam 

utilizados 24 módulos fotovoltaicos de 365 Wp, foi feita a escolha do arranjo dos módulos 

com duas strings de 12 módulos em série e com base no catálogo do fabricante, deve-se 

determinar os seguintes parâmetros do arranjo (para cada string): 



Vmáx = número de módulos em série x Voc; 

VMPP = número de módulos em série x VMPP módulo; 

IMPP = número de módulos em paralelo x IMPP módulo; 

PDC = número de módulos do arranjo x PMAX módulo. 

 

Onde: 

Vmáx - Tensão máxima de circuito aberto do arranjo (V); 

VMPP - Tensão máxima do arranjo (V); 

IMPP = Corrente máxima do arranjo (A); 

PDC = Potência máxima do arranjo (W); 

PMAX = Potência máxima do módulo (W) 

 

O modelo utilizado será o Q.PEAK L-G5.0.G 365 da Hanwha Q CELLS. 

Com base nos dados do catálogo do fabricante foi determinado que: 

Vmáx = 12 x 48,16 = 577,92 V 

VMPP = 12 x 39,38 = 472,56 V 

IMPP = 1 x 9,27 = 9,27 A 

PDC = 12 x 365 = 4380 W 

 

Inversor 

Para a especificação do inversor devem ser seguidos alguns critérios: 

• Aplicação em SFVCR; 

• Máxima tensão CC de entrada (V); 

• Faixa de tensão CC de entrada em MPPT (V); 

• Tensão CA de saída (V); 

• Frequência da tensão de saída (Hz); 

• Potência CA de saída (W); 

• Máxima potência CC de entrada (Wp); 

• Topologia (com Transformador de baixa freq.; com Transformador de alta freq.; 

sem Transformador); 

• Quantidade de buscadores do Ponto de Máxima Potência. 

 



Foi escolhido o inversor modelo SYMO 12.0-3 208-240 da Fronius (levando em 

conta o modelo dos módulos fotovoltaicos) que possui as seguintes características: 

• Máxima tensão CC de entrada: 600 V; 

• Faixa de tensão CC de entrada em MPPT: 300 – 500 V; 

• Tensão CA de saída: 220 V; 

• Frequência da tensão de saída: 60 Hz; 

• Potência CA de saída: 11995 W; 

• Máxima potência CC de entrada: 15500 Wp; 

• Topologia: sem Transformador; 

• Quantidade de buscadores do Ponto de Máxima Potência: 2.  

2.2.17 Condutores 

Dimensionamento dos condutores, admitindo uma queda de tensão máxima de 4% 

tanto no lado CC quanto no lado CA. 

Para isso utilizaremos a seguinte equação: 

 

SCond= � 
2 .  L .  P .  0,0178

V2 .  ∆V
 � . 100   

 

Onde: 

Scond - Seção dos condutores (mm²); 

L - Comprimento dos condutores (m); 

P - Potência total do circuito (W); 

V - Tensão nominal do circuito (V); 

∆V - Queda de tensão (%). 

  

Para cada String Teremos: 

 

• Condutores CC (String 1 / 2 - Stringbox) 

    

SCond= � 
2 .  20 .  4380 .  0,0178

472,562 .  4
 � . 100 = 0,35 mm² 

 



Serão adotados condutores #4,0 mm2. 

 

Para facilitar a interligação das strings com o inversor, e para efetuar as proteções 

necessárias, foram especificadas stringbox ABB para esta conexão. 

 

• Condutores CC (Stringbox - Inversor) 

    

SCond= � 
2 .  20 .  8760 .  0,0178

472,562 .  4
 � . 100 = 0,7 mm² 

 

Serão adotados condutores #4,0 mm2. 

 

 

• Condutores CA (Inversor – QD-1) 

    

SCond= � 
2 .  43 .  12000 .  0,0178

2202 .  4
 � . 100 = 9,5 mm² 

 

Serão adotados condutores #10 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.18 Especificações dos equipamentos 

Módulo Fotovoltaico 

 

 



Inversor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stringox 

CC 

 

 



CA 
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1- OBJETIVO 
Este documento tem como objetivo estabelecer os parâmetros, especificações e critérios considerados na 
concepção do projeto da estrutura em concreto armado do edifício: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. 
PÚBLICA PARA SEDE REGIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA em Cascavel/ 
PR. 

A obra objetivo deste documento é constituída por 8 níveis/pavimentos conforme é apresentado abaixo. 

Pavimentos Piso a Piso (m) Cota (m) Área (m2) 
Caixa 2,80 10,35 31,59 
Cobertura2 1,60 7,55 201,73 
Cobertura1 1,45 5,95 150,41 
Superior 1,27 4,50 393,67 
Auditorio 2,53 3,23 87,66 
Terreo 0,60 0,70 224,43 
Fundacao 2,50 0,10 12,37 
Subsolo 0,00 -2,40 19,74 
TOTAL --- --- 1121,6 

 

Corte esquemático 
A seguir é apresentado um corte esquemático do edifício. Nele é possível visualizar as distâncias entre 
pavimentos, cotas e nomenclaturas utilizadas: 
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Perpectivas da estrutura 

 

2- NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 
Normas Essenciais 
Código Título 
ABNT NBR 
06118 

Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

ABNT NBR 
06120 

Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

ABNT NBR 
06123 

Forças devidas ao vento em edificações 

ABNT NBR 
08681 

Ações e segurança nas estruturas - Procedimento 

ABNT NBR 
14432 

Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - 
Procedimento 

ABNT NBR 
15200 

Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio  

ABNT NBR 
15575 

Coletânea de Normas Técnicas - edificações Habitacionais - Desempenho  
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Normas Complementares 
Código Título 
ABNT NBR 
7680 

Concreto - Extração preparo ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto 
- Parte 1 - Resistência à compressão axial 

ABNT NBR 
12655 

Concreto de cimento Portland - Preparo controle recebimento e aceitação - 
Procedimento 

ABNT NBR 
14931 

Execução de estruturas de concreto - Procedimento 

ABNT NBR 
15696 

Formas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, dimensionamento e 
procedimentos executivos 

ABNT NBR 
16280 

Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos 

3- EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE 
 Vida Útil de Projeto 
Conforme prescrição da NBR 15575-2 edificações habitacionais - Desempenho Parte 2: Requisitos para os 
sistemas estruturais, a Vida Útil de Projeto dos sistemas estruturais executados com base neste projeto é 
estabelecida em 50 anos. 

Entende-se por Vida Útil de Projeto, o período estimado de tempo para o qual este sistema estrutural está 
sendo projetado, afim de atender aos requisitos de desempenho da NBR 15575-2. 

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e aplicáveis a 
estruturas de concreto, o atual estágio do conhecimento no momento da elaboração do mesmo, bem 
como as condições do entorno, ambientais e de vizinhança desta edificação, no momento das definições 
dos critérios de projeto. 

Outras exigências constantes nas demais partes da NBR 15575, que impliquem em dimensões mínimas ou 
limites de deslocamentos mais rigorosos que os que constam da NBR 6118, para os elementos do sistema 
estrutural, deverão ser fornecidas pelos responsáveis das outras especialidades envolvidas no projeto da 
edificação, sendo estes responsáveis por suas definições. 

Para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida, se faz necessário que a execução da 
estrutura siga fielmente todas as prescrições constantes neste projeto, bem como todas as normas 
pertinentes à execução de estruturas de concreto e as boas práticas de execução. 

O executor das obras deverá se assegurar de que todos os insumos utilizados na produção da estrutura 
atendem as especifícações exigidas neste projeto, bem como em normas específícas de produção e 
controle, através de relatórios de ensaios que atestem os parâmetros de qualidade e resistência; o 
executor das obras deverá também manter registros que possibilitem a rastreabilidade destes insumos. 

Eventuais não conformidades executivas deverão ser comunicadas a tempo ao Escritório, para que 
venham a ser corrigidas, de forma a não prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da 
estrutura. 
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Atenção especial deverá ser dada na fase de execução das obras, com relação às áreas de estocagem de 
materiais e de acessos de veículos pesados, para que estes não excedam a capacidade de carga para as 
quais estas áreas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformações irreversíveis na estrutura. 

A construtora ou incorporadora deverá incluir no Manual de Uso Operação e Manutenção dos Imóveis, a 
ser entregue ao usuário do imóvel, instruções referentes à manutenção que deverá ser realizada, 
necessária para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida. 

Desde que haja um bom controle e execução correta da estrutura, que seja dado o uso adequado à 
edificação e que seja cumprida a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção 
especifícados no Manual de Uso, Operação e Manutenção dos Imóveis, a Vida Útil de Projeto do sistema 
estrutural terá condições de ser atingida e até mesmo superada. 

A Vida Útil de Projeto é uma estimativa e não deve ser confundida com a vida útil efetiva ou com prazo de 
garantia. Ela pode ou não ser confirmada em função da qualidade da execução da estrutura, da efíciência 
e correção das atividades de manutenção periódicas, de alterações no entorno da edificação, ou de 
alterações ambientais e climáticas. 

Classe de agressividade 

 

Tabela existente na ABNT NBR 6118. 
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Qualidade do concreto 

 

Tabela existente na ABNT NBR 6118. 

 

 

Tabela existente na ABNT NBR 6118. 
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Observação Importante Quanto à Durabilidade 
Deve ser garantida a resistência do concreto correspondente à Classe de Agressividade, independente da 
capacidade de a estrutura absorver valores menores, quando da verificaçao de concreto não conforme. 

Na análise de concreto não conforme deve ser justificada, por profissional habilitado, a manutenção da 
durabilidade da estrutura. 

4- RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA SITUAÇÃO DE 
INCÊNDIO 

Conforme a NBR 15200, a ação de incêndio pode ser representada por um intervalo de tempo de 
exposição ao incêndio padrão. Esse intervalo é o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF), definido 
a partir das características da construção e do seu uso, conforme IT08. 

Para os parâmetros deste projeto e considerações acima, o valor final da TRRF é de: 60 minutos. 

5- CARREGAMENTOS ADOTADOS 
Tabela de Cargas de Cada Pavimento 
Pavimento Acidentais (kg/m²) Permanentes (kg/m²) Descrição 
Caixa d’água 150 100 Marquise 
Cobertura 150 100 Telhado 

+ Peso das caixas d’água 
Cob. Auditório 300 150 Local destinado às placas solares 
Superior 
 

200 
150 
200 

400 
300 
600 

Geral 
Escada 
Arquivo 

Auditório 200 
150 

500 
250 

Arquibancada 
Cabine 

Térreo 200 
500 
150 

400 
150 
300 

Sala administrativa / Estacionamento 
Cabine Transformador 
Escada que vem do subsolo 

 

Vento 
O fator vento, não foi considerado neste projeto, pois o fator desaprumo resultou em uma combinação 
mais desfavorável para a estrutura. 

 

6- MATERIAIS 
Concreto 
A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto 
estrutural.  

A seguir são apresentados os valores de fck, em MPa, utilizados para cada um dos elementos estruturais, 
para cada um dos pavimentos: 
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Pavimento Lajes Vigas Blocos  
Caixa 30 30     -  
Cobertura2 30 30 - 
Cobertura1 30 30 - 
Superior 30 30 - 
Auditorio 30 30 - 
Terreo 30 30 - 
Fundacao 30 30 30 
Subsolo 30 30 30 

 

Piso Pavimento fck do pilar (MPa) 
7 Caixa 30 
6 Cobertura2 30 
5 Cobertura1 30 
4 Superior 30 
3 Auditorio 30 
2 Terreo 30 
1 Fundacao 30 
0 Subsolo 30 

 

Módulo de elasticidade 
O módulo de elasticidade, em tf/m2, utilizado para resistência de concreto definida em projeto é listado 
a seguir: 

 AlfaE Ecs Eci Gc 
C30 1 2607159 3067246 0 

 

Observação Importante 
Para a produção do concreto foi considerada a utilização de agregado graúdo de origem granítica (granito), 
em especial na avaliação do módulo de elasticidade.  Caso sejam utilizados outros tipos de agregados 
graúdos, o valor do módulo de elasticidade deverá ser ajustado conforme item 8.2.8 da NBR 6118, 
devendo ser definido antes do início do projeto. 

Recomendação Importante 
Para o bom desempenho da estrutura de concreto, e também redução de custo da mesma, recomenda-
se a contratação de tecnologista do concreto com o objetivo de desenvolver o traço do concreto a ser 
empregado na obra, bem como orientar sobre os procedimentos de cura e desforma. 

Aço de armadura passiva 
Foram utilizadas as seguintes características para o aço estrutural utilizado no projeto: 

Tipo de barra Ecs(GPa) fyk(MPa) Massa específica(kg/m3) n1 
CA-50 210 500 7.850 2,25 
CA-60 210 600 7.850 1,40 
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Aço de armadura ativa 
Foram utilizadas as seguintes características para o aço estrutural utilizado no projeto: 

Tipo de barra Ecs(GPa) fpyk(MPa) fptk(MPa) Massa específica(kg/m3) n1 
CP190-12,7 200 175 190 7.850 1,0 

 

CARACTERÍSTICAS DO AÇO DE PROTENSÃO 

- AÇO CP190 RB 12,7 mm (7 FIOS) – Cordoalha engraxada e encapada 

- Limite de escoamento: Fp 0,2 = 170 Kgf/mm2 

- Resistência a tração: fptk= 190 Kgf/mm2 

7- COBRIMENTOS 
Cobrimentos gerais 
A definição dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade Ambiental definida 
anteriormente e de acordo com o item 7.4.7 e seus subitens. 

A seguir são apresentados os valores de cobrimento utilizados para os diversos elementos estruturais 
existentes no projeto: 

Elemento Estrutural Cobrimento (cm) 
Lajes convencionais (superior / inferior) 2,5 / 2,5 
Lajes protendidas (superior / inferior) 3,5 / 3,5 
Vigas 3,0 
Pilares 3,0 
Fundações 5,0 

8- CARACTERÍSTICAS DA PROTENSÃO 
Força inicial de protensão: 0,8 fptk (para Ø 12,7 mm). Devendo ser sempre inferior a 15,2 tf/cordoalha 

Protensão após 3 dias da concretagem, desde que a resistência a compressão do concreto (fcj) seja > 21 
Mpa 

A tolerância máxima na posição dos cabos em relação a posição teórica é de ± 5 mm 

Os detalhes dos nichos de protensão e das fretagens devem ser compatibilizados com os utilizados pela 
empresa contratada para os serviços. 

Os alongamentos obtidos na protensão devem ser repassados para o projetista estrutural para análise e 
devidas liberações de corte e fechamento dos nichos. 

Não deve ser mexido em qualquer escoramento antes da protensão. 

O Rompimento de algum cabo de protensão, deve ser comunicado imediatamente ao projetista 
estrutural, para que avalie a necessidade de substituição do mesmo. 
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9- CRITÉRIOS DE MODELO ESTRUTURAL 
Parâmetros de estabilidade global 
Neste projeto foram adotados dois tipos de modelos estruturais, modelo de grelha para pavimentos e 
modelo de pórtico espacial para a análise global, sendo as cargas de grelha transferidas para o pórtico 
espacial. 

No modelo de grelha para os pavimentos, as lajes foram integralmente consideradas, junto com as vigas 
e os apoios formados pelos pilares, para a análise das deformações, obtenção dos carregamentos verticais 
que atuarão no pórtico espacial e dimensionamento das armaduras das lajes. 

Durante a verificação das deformações, também são realizadas análises através da grelha não-linear, onde 
por meio de incrementos de carga, as inércias reais das seções são estimadas considerando as armaduras 
de projeto e a fissuração nos estádios I ou II.  

O pórtico espacial é um modelo composto por barras que simulam as vigas e pilares da estrutura, com o 
efeito de diafragma rígido das lajes devidamente incorporado. Através deste modelo é possível analisar 
os efeitos das ações horizontais e das redistribuições de esforços na estrutura provenientes dos 
carregamentos verticais. 

As ligações entre pilares e vigas no modelo de pórtico foram flexibilizadas considerando, principalmente 
no caso de pilares-parede, as vigas associadas aos trechos localizados dos pilares em que se apoiam, e não 
aos pilares com a sua inércia total, resultando em esforços e deslocamentos mais próximos da realidade. 

Para a análise de ELU, conforme item 15.7.3 da ABNT NBR 6118, a não-linearidade física pode ser 
considerada de forma aproximada, tomando-se como rigidez dos elementos estruturais os valores abaixo, 
definida por meio da redução da rigidez bruta Ec.Ic de acordo com o tipo de elemento estrutural: 

Elemento estrutural Coef. NLF 
Pilares 0,80 
Vigas 0,40 
Lajes 0,30 

 

Para a análise de ELS, foi considerado o mesmo modelo descrito anteriormente, mas sem a utilização dos 
coeficientes de não linearidade física descritos na tabela anterior. 

Deslocamentos Admissíveis 
Foram atendidos os limites para deslocamentos estabelecidos na Tabela 13.3 da NBR 6118. 

10- ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
Durante a obra devem ser mantidas as especificações estabelecidas em projeto. A substituição de 
especificações constantes no projeto só poderá ser realizada com a anuência do projetista. 

Estas especificações estão baseadas nas características de desempenho declaradas pelo fornecedor, 
porém cabe exclusivamente a ele comprovar a veracidade de tais características. Comprovação esta que 
deve ser solicitada pelo contratante. 
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A empresa de projeto não se responsabiliza pelas modificações de desempenho decorrentes de 
substituição de especificação sem o seu conhecimento. 

A construtora deverá aplicar procedimentos de execução e de controle de qualidade dos serviços de 
acordo com as respectivas normas técnicas de execução e controle. 

Devem ser seguidas as instruções específicas de detalhamento de projeto e de especificação visando 
assegurar o desempenho final e, em caso de necessidade de alteração, esta deve ter a anuência do 
projetista antes da execução. 

Formas (moldes para a estrutura de concreto) 
As formas para a estrutura de concreto devem ser executadas conforme as especificações da norma NBR 
15696.  

EPS 
As lajes protendidas serão nervuradas, sendo preenchidas por EPS Tipo F, com retardador de chamas. 

Escoramentos 
1) Deve ser previsto o espaçamento máximo entre escoras de 2,0 m; 
2) Deve ser garantida a verticalidade e o prumo das escoras; 
3) O escoramento deverá ser feito em estruturas tubulares de aço, devendo ser dada a contra-flecha 

exigida no projeto estrutural. As lajes de pisos inferiores deverão ser executadas sobre lastro de brita; 
4) Após a protensão, as lajes podem ser desformadas, mantendo uma porcentagem de 50% do 

escoramento utilizado durante a concretagem, para a montagem da próxima laje. A laje logo abaixo 
da laje desformada, deverá permanecer com 25% do escoramento usado inicialmente. 

5) A retirada do escoramento deverá ser cuidadosamente estudada, tendo em vista o módulo de 
elasticidade do concreto (Eci) no momento da desforma. Há uma maior probabilidade de grande 
deformação quando o concreto é exigido com pouca idade. É prudente se manter a laje com um 
mínimo de escoramento o máximo de tempo possível (28 dias), para diminuir os efeitos de flecha 
diferida (ao longo do tempo). 

6) A retirada do escoramento deverá ser feita: 
 Nos vãos; do meio para os apoios; 
 Nos balanços; do extremo para o apoio; 

 

Tolerâncias 
Para a produção da estrutura deverão ser observadas as tolerâncias de execução conforme NBR 14931 - 
Execução de estruturas de concreto - Procedimento. 

Tecnologia de Concreto 
O desenvolvimento adequado do traço do concreto, com a pesquisa dos materiais regionais disponíveis 
para a sua produção, agregados miúdo e graúdo, cimento e aditivos, poderá levar à redução no custo do 
concreto, além da melhoria nas suas características mecânicas, de trabalhabilidade e de baixa retração. 

Cura 
O período de cura do concreto refere-se à duração das reações iniciais de hidratação do cimento, o que 
resulta em perda de água livre por meio de evaporação e difusão interna. Geralmente, a perda de água 



 
Memorial Descritivo - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. PÚBLICA PARA SEDE REGIONAL – CREA/PR 

 14 

por evaporação é muito maior do que por difusão interna. Logo, uma das soluções é manter a superfície 
exposta ao ar em condição saturada, reduzindo assim a quantidade de água evaporada. Outros processos 
também podem ser usados de forma a reduzir essa perda de água. 

Sabe-se que um concreto exposto ao ar durante as primeiras idades pode sofrer fissuras plásticas e 
consequente perda significativa de resistência. Alguns ensaios indicam uma queda na resistência final do 
concreto de até 40% em comparação com concretos que mantiveram a superfície saturada por um 
período de sete dias. 

A duração do período de cura depende de diversos fatores, como a composição e temperatura do 
concreto, área exposta da peça, temperatura e umidade relativa do ar, insolação e velocidade do vento. 

Controle do Concreto 
O Tecnologista do Concreto poderá orientar sobre os procedimentos de controle de qualidade do 
concreto, critérios de aceitação de lotes e ensaios a serem realizados, especialmente no caso de não 
conformidade e eventual necessidade de extração de corpos de prova para rompimento. 

O controle do concreto deve seguir as premissas constantes na norma NBR 12655 - Concreto de cimento 
Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento.  

Conforme esta norma, item 4.4, os responsáveis pelo recebimento e pela aceitação do concreto são o 
proprietário da obra e o responsável técnico pela obra, devendo manter a documentação comprobatória 
(relatórios de ensaios, laudos e outros) por 5 anos. 

O projetista estrutural só deve ser acionado quando existir uma situação de concreto não conforme. 

Para os casos de concreto não conforme deve ser seguida a norma NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio 
e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 1: Resistência a Compressão Axial e a 
Recomendação da ABECE. 

Proteção das Armaduras 
Devem ser adotados pela construtora, pós-execução da estrutura, cuidados para que não se tenha perda 
de durabilidade por corrosão da armadura: 

 Evitar escorrimento de água pluvial pelo concreto, através da execução de pingadeiras ou outras 
proteções adequadas; 

 Impermeabilizar as faces de concreto expostas ao tempo ou em contato permanente com água; 
 Colmatar fissuras visíveis, acima dos limites normativos da ABNT NBR 6118 para evitar processos 

corrosivos; 

Recomendações para as Instalações 
 Evitar furos em lajes após concretada. Toda a furação deve ser prevista na etapa executiva, para 

evitar que cabos possam ser rompidos; 
 Furações na parte inferior da laje para fixação de instalações, forro, etc, são possíveis, desde que 

se observe os pontos de curvatura dos cabos e se evite os pontos de menor altura do cabo 
(conforme projeto); 

 As furações após concretagem devem ser feitas preferencialmente na região do EPS; 
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 Antes da concretagem, deverão ser conferidas as interferências das estruturas com a outras 
disciplinas, de modo a garantir que todas as instalações estejam sendo adequadamente 
consideradas e previstas; 

 Deverão ser consideradas as especificações constantes no projeto de Sistemas de Proteção de 
Descargas Atmosféricas (SPDA). 

11- ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO 
O Manual de Uso, Operação e Manutenção dos Imóveis a ser fornecido pela incorporadora e/ou 
construtora deverá ser elaborado de acordo com a NBR 14037 corrigida 2014 - Diretrizes para elaboração 
de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos, apresentando os conteúdos e 
informações sobre o desempenho assegurado pelo projeto e construção e as instruções sobre as ações do 
usuário que poderão alterar este desempenho. 

12- ORIENTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 
O Manual de Uso, Operação e Manutenção dos Imóveis deverá apresentar as atividades de manutenção 
necessárias para que seja assegurada a vida útil de projeto, alertando-se para as consequências da falta 
de realização destas atividades para o desempenho do edifício. 

As recomendações de uso e manutenção para preservar o desempenho neste projeto são: 

 O usuário deverá ser orientado no Manual quanto às suas responsabilidades previstas na NBR 
5674 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção; 

13- FUNDAÇÕES 
As fundações serão executadas conforme projeto estrutural, de acordo com a natureza do subsolo 
indicadas no laudo de sondagem e com as cargas previstas em projeto.  

A solução adotada para o projeto de fundações foi o de Hélice Contínua Monitorada, pelo tipo de solo 
encontrado através da sondagem realizada (SPT), que demonstrou a presença de água e também porque 
a execução deste tipo de fundação não causa impacto nas construções vizinhas, ao contrário de outros 
tipos de estacas, pré-moldadas ou metálicas, que são inseridas ao solo por meio de cravação, o que 
poderia afetar construções antigas nas vizinhanças. Este tipo de estaca é corriqueiramente executado por 
empresas da região. 

A capacidade de carga da estaca (metro a metro) foi calculada pelo método de Docourt Quaresma e é 
apresentado na sequência, para cada diâmetro de estaca. 

Os recalques para esta edificação são praticamente despresíveis, pois as fundações atingem uma 
profundidade de solo com resistência bastante elevada, em alguns casos chegando na camada 
impenetrável. 

O concreto usado para as estacas deve ter Fck≥20 Mpa com slump de 22±2 (consumo mínimo de cimento 
de 400 Kg/m3) , fator água-cimento ≤ 0,55, com pedrisco, conforme especificado em projeto. A execução 
das estacas deve seguir as recomendações da NBR 6122. 
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As escavações para execução dos blocos de coroamento de estacas e vigas baldrames da fundação 
deverão prever um espaço lateral de cada lado para montagem das formas. 

Deverá ser prevista a retirada dos elementos de fundação e demais elementos das edificações existentes 
que interfiram nas novas fundações. Caso alguma fundação venha interferir na fundação nova, e esta não 
possa ser retirada, deverá ser comunicado ao projetista estrutural para às devidas adequações. 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à 
aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação.  

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, 
colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. 
A armadura deverá estar muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja 
obedecido, conforme a NBR-6118. As emendas de armadura também deverão ser executadas segundo 
especificações da NBR-6118.  

Os blocos e vigas baldrames da fundação deverão ser moldados “in loco” com concreto usinado e 
recobrimento de armadura conforme projeto estrutural. Os blocos e vigas baldrames deverão ser 
executados sobre um lastro de concreto magro, com 5 cm de espessura. A resistência característica do 
concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto estrutural.  

Todos os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto, 
com retirada de corpo de prova de acordo com a NBR-6118. 

A resistência do concreto e as características dos blocos estão determinadas nos projetos estrutural 
e de fundações. 

Antes da concretagem, deverão ser conferidas as interferências das fundações com as outras 
disciplinas, de modo a garantir que todas as instalações estejam sendo adequadamente consideradas e 
previstas.  

Antes da execução das paredes de alvenaria, as bases superiores das vigas de baldrame deverão ser 
convenientemente impermeabilizadas com duas demãos de emulsão asfáltica e posteriormente, papel 
alcatroado. 
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  Memória de cálculo - Capacidade de carga de estacas por SPT - Método Decourt-Quaresma 
                          
  Tipo de estaca Hélice contínua Ø 0,300 m   
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1 2 3 0,94 0,071 2,00 28,1 1,9 1,4 2,0 0,5 3,9 1,9 

2 2 3 0,94 0,071 2,00 28,1 3,8 2,9 2,0 0,5 5,8 3,4 

3 2 3 0,94 0,071 2,00 28,1 5,7 4,3 2,0 0,5 7,6 4,8 

4 2 3 0,94 0,071 2,00 31,2 7,5 5,8 2,2 0,6 9,7 6,4 

5 4 4 0,94 0,071 2,33 37,4 9,4 7,2 2,6 0,7 12,1 7,9 

6 5 5 0,94 0,071 2,67 49,9 11,7 9,0 3,5 0,9 15,2 9,9 

7 7 7 0,94 0,071 3,33 65,5 14,3 11,0 4,6 1,2 18,9 12,2 

8 9 9 0,94 0,071 4,00 96,6 17,6 13,5 6,8 1,7 24,4 15,2 

9 15 15 0,94 0,071 6,00 127,8 21,6 16,6 9,0 2,3 30,6 18,8 

10 17 17 0,94 0,071 6,67 168,3 27,6 21,2 11,9 3,0 39,5 24,2 

11 22 22 0,94 0,071 8,33 180,8 34,2 26,3 12,8 3,2 47,0 29,5 

12 19 19 0,94 0,071 7,33 193,2 42,5 32,7 13,7 3,4 56,2 36,1 

13 21 21 0,94 0,071 8,00 165,2 49,7 38,2 11,7 2,9 61,4 41,1 

14 13 13 0,94 0,071 5,33 159,0 57,5 44,2 11,2 2,8 68,8 47,1 

15 17 17 0,94 0,071 0,00 134,0 62,6 48,2 9,5 2,4 72,1 50,5 

16 13 13 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 0 0 0,94 0,071 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Memória de cálculo - Capacidade de carga de estacas por SPT - Método Decourt-Quaresma 
                          
  Tipo de estaca Hélice contínua Ø 0,400 m   
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1 2 3 1,26 0,126 2,00 28,1 2,5 1,9 3,5 0,9 6,0 2,8 

2 2 3 1,26 0,126 2,00 28,1 5,0 3,9 3,5 0,9 8,6 4,7 

3 2 3 1,26 0,126 2,00 28,1 7,5 5,8 3,5 0,9 11,1 6,7 

4 2 3 1,26 0,126 2,00 31,2 10,1 7,7 3,9 1,0 14,0 8,7 

5 4 4 1,26 0,126 2,33 37,4 12,6 9,7 4,7 1,2 17,3 10,8 

6 5 5 1,26 0,126 2,67 49,9 15,6 12,0 6,3 1,6 21,8 13,6 

7 7 7 1,26 0,126 3,33 65,5 19,1 14,7 8,2 2,1 27,3 16,7 

8 9 9 1,26 0,126 4,00 96,6 23,5 18,0 12,1 3,0 35,6 21,1 

9 15 15 1,26 0,126 6,00 127,8 28,7 22,1 16,1 4,0 44,8 26,1 

10 17 17 1,26 0,126 6,67 168,3 36,8 28,3 21,1 5,3 57,9 33,6 

11 22 22 1,26 0,126 8,33 180,8 45,6 35,1 22,7 5,7 68,3 40,8 

12 19 19 1,26 0,126 7,33 193,2 56,7 43,6 24,3 6,1 80,9 49,7 

13 21 21 1,26 0,126 8,00 165,2 66,3 51,0 20,8 5,2 87,0 56,2 

14 13 13 1,26 0,126 5,33 159,0 76,7 59,0 20,0 5,0 96,7 64,0 

15 17 17 1,26 0,126 0,00 134,0 83,5 64,2 16,8 4,2 100,3 68,4 

16 13 13 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 0 0 1,26 0,126 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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  Memória de cálculo - Capacidade de carga de estacas por SPT - Método Decourt-Quaresma 
                          
  Tipo de estaca Hélice contínua Ø 0,500 m   
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1 2 3 1,57 0,196 2,00 28,1 3,1 2,4 5,5 1,4 8,6 3,8 

2 2 3 1,57 0,196 2,00 28,1 6,3 4,8 5,5 1,4 11,8 6,2 

3 2 3 1,57 0,196 2,00 28,1 9,4 7,2 5,5 1,4 14,9 8,6 

4 2 3 1,57 0,196 2,00 31,2 12,6 9,7 6,1 1,5 18,7 11,2 

5 4 4 1,57 0,196 2,33 37,4 15,7 12,1 7,3 1,8 23,1 13,9 

6 5 5 1,57 0,196 2,67 49,9 19,5 15,0 9,8 2,4 29,3 17,4 

7 7 7 1,57 0,196 3,33 65,5 23,8 18,3 12,9 3,2 36,7 21,5 

8 9 9 1,57 0,196 4,00 96,6 29,3 22,6 19,0 4,7 48,3 27,3 

9 15 15 1,57 0,196 6,00 127,8 35,9 27,6 25,1 6,3 61,0 33,9 

10 17 17 1,57 0,196 6,67 168,3 46,0 35,4 33,0 8,3 79,0 43,6 

11 22 22 1,57 0,196 8,33 180,8 57,0 43,9 35,5 8,9 92,5 52,7 

12 19 19 1,57 0,196 7,33 193,2 70,8 54,5 37,9 9,5 108,8 64,0 

13 21 21 1,57 0,196 8,00 165,2 82,8 63,7 32,4 8,1 115,2 71,8 

14 13 13 1,57 0,196 5,33 159,0 95,9 73,7 31,2 7,8 127,1 81,5 

15 17 17 1,57 0,196 0,00 134,0 104,3 80,3 26,3 6,6 130,7 86,8 

16 13 13 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 0 0 1,57 0,196 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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