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INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e orientar nos serviços necessários 

para a implantação da Edificação do Centro Poliesportivo, no Município de Porto de Moz que 

apresentara uma área construída 26.050 m² após sua finalização.  

O objetivo principal deste centro é inserir a prática de esportes e tornar acessível aos 

jovens e população em geral do município modalidades como atletismo, futebol, natação entre 

outros. 

Considerações gerais 

O projeto arquitetônico desenvolvido pela equipe de engenharia do município de Porto de 

Moz, possuindo Pista de atletismo, arquibancadas no campo de futebol existente com 

vestiários, 01piscina semiolímpica com arquibancadas e vestiários nas proximidades, 

vestiários, estacionamento (não contemplado no orçamento, a ser executado posteriormente), 

calçamento, sistemas elétricos – postes e refletores. 

   Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se como ideal, um terreno onde hoje existe 

o campo de futebol/estádio do município, terreno este retangular de dimensões de 150m de

largura por 205m. Devido à grande diversidade de relevo as construções a serem realizadas 

serão locados no terreno, conforme as características encontradas.   

Espaços definidos 

Definiu-se, conforme a função a que se destinam e interligados por circulação, 02 áreas 

distintas: 

- Área da arquibancada da pista de atletismo, do campo de futebol e vestiários e

camarotes; 

- Área da arquibancada da piscina e vestiários.
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Área da arquibancada da pista de atletismo, do campo de futebol e vestiários e 

camarotes: 

Nesta área, definida como entrada principal do centro, constam os seguintes espaços: 

- Pórtico da entrada principal;

- Área coberta das catracas de entrada

- Circulação principal;

- Arquibancada coberta;

- Alambrado;

- Vestiários;

- Camarotes.

Área da arquibancada da piscina e vestiários 

Composta de: 

- Arquibancada coberta;

- Vestiários;

- Área coberta ao lado dos vestiários.

IMPLANTAÇÃO 

As áreas acima descritas foram implantadas, separadas por funcionalidade. 

O centro possui 3 acessos independentes, sendo estes: acesso principal de pedestres e 

futuramente acesso de veículos aos estacionamentos pela Travessa Duque de Caxias, acesso 

de serviço e ambulância pela Rua Professora Simpliciana Farias e acesso secundário de 

pedestres dando acesso diretamente a área da piscina pela Travessa W1. 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações: 

- Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo cerâmico e estrutura

de concreto; 
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- Setorização das áreas por funcionalidade: vestiários,camarotes, arquibancadas,

piscina, pista de atletismo, campo de futebol. 

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em

consonância com a ABNT NBR 9050; 

- Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil

manutenção; 

- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à

construção; 

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

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade; 

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, 

o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja:

- Estrutura de concreto armado;

- Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns;

- Laje pré-moldada no vestiário do campo de futebol;

- Telhas de barro, exceto na cobertura das arquibancadas, onde adotou-se telhas

metálica. 

ALVENARIA 

As alvenarias cerâmicas a serem executadas nos vestiários, banheiros, camarotes e 

demais áreas especificadas em projeto, não terão função estrutural e serão executadas com 

tijolos com as seguintes dimensões 9x19x19cm e assentados com argamassa no traço de 1:2:8, 

em obediência às dimensões e alinhamentos indicados.  

Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 

ultrapassar 15mm. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal 

em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização.  
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PAREDES EXTERNAS 

As paredes externas dos vestiários da área da piscina e da pista de atletismo assim como 

portal da entrada principal deverão receber pintura acrílica sobre chapisco no traço de 1:3, 

emboço desempenado 1:2:8 e com aplicação de fundo selador acrílico devendo estar 

emassado e devidamente lixado. 

A estrutura e paredes das arquibancadas e alambrados receberão pintura e selador 

ambos acrílico sobre superfície com massa látex. 

Os portões em ferro de chapa de aço galvanizada e tubo/tela de arame galvanizado, 

estrutura metálica da cobertura das arquibancadas assim como guarda corpo das 

arquibancadas e em torno da piscina, receberão pintura com tinta esmalte sintético. 

As paredes internas da piscina deverão receber revestimento cerâmico devidamente 

rejuntado com medidas de 10 x 10 cm de cor a ser escolhida pela FISCALIZAÇÃO. 

PAREDES INTERNAS (ÁREAS SECAS) 

Os camarotes na área da pista de atletismo deverão receber do piso ao teto pintura acrílica 

sobre chapisco no traço de 1:3, emboço desempenado 1:2:8 e com aplicação de fundo selador 

acrílico devendo estar emassado e devidamente lixado 

PAREDES INTERNAS (ÁREAS MOLHADAS) 

As paredes internas dos vestiários da área da pista de atletismo e da piscina, deverão 

receber revestimento cerâmico 20x20 cm branco neve, do piso até a altura de 1,20 m do piso. 

Acima deverá ser aplicada pintura acrílica sobre chapisco e emboço desempenado, ambos de 

acordo com especificações dos traços acima citadas ou indicadas em planilha, assim como 

aplicação de fundo selador acrílico devendo estar emassado e devidamente lixado. 

TETOS 

Os tetos localizados nos vestiários da área da pista de atletismo serão em laje de 

concreto 25 Mpa, pré-moldada treliçada com blocos de EPS, de acordo com especificação de 
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projeto estrutural; devendo a mesma ser chapiscadas, emboçada, emassada e lixada de acordo 

com especificações de traços a cima citadas ou constantes em planilha.    

Todos os demais tetos como camarotes, vestiários e depósito da área da piscina seram 

em réguas de PVC com espessura de 8 a 10mm, largura de 20cm e comprimento de 6m. 

PISOS 

Entrada principal e demais áreas de circulação em torno da arquibancada da área da pista 

de atletismo até acesso da arquibancada da área da piscina: 

- Pavimentação em piso intertravado, com blocos sextavados de 25 x 25 cm,

espessura = 8 cm, assentados sobre colchão de areia. Conforme indicação de projetos; 

Área de circulação em torno da arquibancada da piscina, espaço coberto de acesso ao 

depósito e acesso aos vestiários da piscina: 

- Piso cimentado traço 1:3 – acabamento liso com junta de dilatação em madeira e

espessura de 3cm, executado sobre lastro de concreto com espessura de 5cm; 

Áreas internas de todos os vestiários, banheiros e camarotes da área da pista de atletismo, 

assim como circulação em torno da piscina conforme indicado em projeto: 

- Cerâmica antiderrapante PEI-MÉDIO, na cor branca 20x20 cm, devidamente

rejuntada com rejunte branco; 

Pista de corrida em torno do campo de futebol: 

- Piso sintético certificado pela IAFF, composto por manta pré-fabricada de

borracha reciclada coberta por camada de poliuretano – bicomponente e grânulos de borracha 

EPDM de alta resistência ao uso. 

Áreas de circulação: 

- Serão colocadas placas de concreto pré-moldado (piso tátil), pigmentado, sendo

a cor amarela o piso de alerta, e na cor vermelha o direcional, com dimensão de 0,40x0,40m e 

0,25x0,25m, espessura da peça entre 20 a 30mm, altura do relevo entre 3 a 5mm. As peças 

deverão ter cantos vivos sem distorções ou perdas de material, sem rebarbas; as superfícies 

deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, sem fissuras, bordas quebradas, 

lascamentos ou corpos estranhos. Os pigmentos devem resistir à alcalinidade do cimento, 
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exposição aos raios solares e intempéries. Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos 

rebaixamentos de calçadas, conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR pertinente 

para o mesmo. O piso tátil deverá ser assentado sobre o contrapiso devidamente curado, 

assentados com argamassa de assentamento, nivelado com o piso existente. Seguir orientação 

do gestor e medidas do projeto. Após a colocação do piso deverá ser executado o rejunte entre 

as peças e o piso existente. 

ESQUADRIAS  

Área de Banheiros e Vestiários da Pista de Atletismo e Campo de Futebol 

- Vestiários: Porta de abrir da entrada principal em alumínio natural com venezianas

(1 folha – 1,00 x 2,10 m), sanitários com porta de abrir em alumínio natural com venezianas (1 

folha - 0,60x1,65), chuveiros com porta de abrir em alumínio natural com veneziana (1 folha - 

0,60x1,80) balancim em alumínio natural e vidro de correr com (4 folhas - 2,00x0,60x1,80m), 

balancim em alumínio natural e vidro de correr com (5 folhas - 2,50x0,60x1,80m) e balancim 

em alumínio natural e vidro de correr com (3 folhas - 1,20x0,60x1,80m); 

- Banheiro com acessibilidade: Porta de abrir acessível em alumínio natural com

barra e venezianas (1 folha – 1,00 x 2,10 m), balancim em alumínio natural e vidro basculante 

com (1 folha - 0,60x0,60x1,80); 

- Banheiro feminino: Porta de abrir da entrada principal em alumínio natural com

venezianas (1 folha – 0,90 x 2,10 m), sanitários com porta de abrir em alumínio natural com 

venezianas (1 folha - 0,60x1,65), balancim em alumínio natural e vidro de correr com (4 folhas 

2,00x0,60x1,80m), e balancim em alumínio natural e vidro de correr com (3 folhas 

1,20x0,60x1,80m); 

- Banheiro masculino: Porta de abrir da entrada principal em alumínio natural com

venezianas (1 folha – 0,90 x 2,10 m), sanitários com porta de abrir em alumínio natural com 

venezianas (1 folha - 0,60x1,65), balancim em alumínio natural e vidro de correr com (5 folhas 

- 2,20x0,60x1,80m) e balancim em alumínio natural e vidro de correr com (3 folhas -

1,20x0,60x1,80m); 
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- Depósito: Porta de abrir em madeira de lei (1 folha – 0,80 x 2,10 m) e balancim

em alumínio natural e vidro de correr com (3 folhas - 1,20x0,60x1,80m); 

- Camarote: Porta de abrir da entrada principal em alumínio natural com venezianas

(1 folha – 0,90 x 2,10 m), Porta de abrir em madeira de lei (1 folha – 0,80 x 2,10 m), esquadrias 

fixas de vidro 6mm (1,80x1,80), esquadria fixa de vidro 6mm (2,80x1,80) e janela de vidro de 

correr (1,20x1,10); 

Área de Banheiros e Vestiários da Piscina 

- Vestiários: Porta de abrir da entrada principal em alumínio natural com venezianas

(1 folha – 0,90 x 2,10 m), sanitários com porta de abrir em alumínio natural com venezianas (1 

folha - 0,60x1,65), chuveiros com porta de abrir em alumínio natural com veneziana (1 folha - 

0,60x1,80), e balancim em alumínio natural e vidro basculante com (1 folha - 0,60x0,60x1,80m); 

- Banheiros masculino e feminino: Porta de abrir da entrada principal em alumínio

natural com venezianas (1 folha – 0,90 x 2,10 m), sanitários com porta de abrir em alumínio 

natural com venezianas (1 folha - 0,60x1,65), balancim em alumínio natural e vidro de correr 

com (1 folha - 1,00x0,60x1,80m) e balancim em alumínio natural e vidro basculante com (1 folha 

- 0,60x0,60x1,80m),

- Banheiro com acessibilidade: Porta de abrir acessível em alumínio natural com

barra e venezianas (1 folha – 1,00 x 2,10 m), balancim em alumínio natural e vidro de correr 

com (3 folhas - 1,20x0,60x1,80); 

- Depósito: Porta de abrir em madeira de lei (1 folha – 0,80 x 2,10 m) e cobogós de

0,20x0,20x0,10 (3,95x0,20x2,50); 

- Depósito de material de limpeza: Porta de abrir da entrada principal em alumínio

natural com venezianas (1 folha – 1,00 x 2,10 m). 
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ESTRUTURAS 

Vestiário do Campo de Futebol 

As fundações adotadas para este vestiário consistem em fundações do tipo rasa, a serem 

locadas e executadas conforme o projeto estrutural. O mesmo possui vigas baldrames em 

concreto armado para o recebimento das paredes externas e de vedação. As alvenarias de 

divisórias dos banheiros serão executadas sobre concreto ciclópico. Os pilares e vigas elevadas 

são em concreto armado, com seções e armaduras especificadas em projeto. A laje, locada 

sob o vestiário do árbitro e PCD, é do tipo pré-moldada, contendo vigotas treliçadas, com o 

reforço detalhado em projeto. A escada é de um lance e possui um patamar de chegada, e, 

ambos, serão executados em concreto armado. 

Vestiário da Piscina 

Assim como o vestiário do campo, as fundações adotadas para este vestiário consistem 

em fundações do tipo rasa, a serem locadas e executadas conforme o projeto estrutural. O 

mesmo possui vigas baldrames em concreto armado para o recebimento das paredes externas 

e divisórias. Os pilares e vigas elevadas são em concreto armado, com seções e armaduras 

especificadas em projeto. A construção não possui laje, logo, as vigas elevadas são para 

recebimento da estrutura da cobertura. 

Arquibancada do Campo 

As fundações adotadas para esta arquibancada consistem em fundações do tipo rasa, a 

serem locadas e executadas conforme o projeto estrutural. O mesmo possui vigas de fundação 

em concreto armado, onde, algumas destas nascem pilares. Os pilares são em concreto 

armado; nascem em sapatas e vigas, e morrem nos níveis de cada degrau, especificados nas 

plantas de forma de cada nível. A arquibancada possui 5 degraus, e cada nível de degrau possui 

40 cm, e laje em concreto armado. As lajes foram dimensionadas com sobrecarga de 400kg/m², 

conforme a NBR 6118:2014. A cobertura é em estrutura metálica, com treliça metálica e terças 
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para recebimento das telhas metálicas. Vale ressaltar que são duas arquibancadas no campo 

de futebol. 

Arquibancada da Piscina 

As fundações adotadas para esta arquibancada consistem em fundações do tipo rasa, a 

serem locadas e executadas conforme o projeto estrutural. O mesmo possui vigas de fundação 

em concreto armado, onde, algumas destas nascem pilares. Os pilares são em concreto 

armado; nascem em sapatas e vigas, e morrem nos níveis de cada degrau, especificados nas 

plantas de forma de cada nível. A arquibancada possui 3 degraus, e cada nível de degrau possui 

40 cm, e laje em concreto armado. As lajes foram dimensionadas com sobrecarga de 400kg/m², 

conforme a NBR 6118:2014. A cobertura é em estrutura metálica, com treliça metálica e terças 

para recebimento das telhas metálicas.  

Torre da Caixa d’água 

As fundações adotadas para esta torre consistem em fundações do tipo rasa, a serem 

locadas e executadas conforme o projeto estrutural. Os pilares são em concreto armado e 

possuem altura total de 6m, com vigas elevadas na cobertura e no nível intermediário da altura. 

A laje é em concreto armado e foi dimensionada para o carregamento de 2 mil litros. 

Portal 

As fundações adotadas para esta estrutura consistem em fundações do tipo rasa, a serem 

locadas e executadas conforme o projeto estrutural. Os pilares morrem em níveis diferentes por 

se tratar de uma viga de cobertura inclinada, detalhada em projeto. Ambos são em concreto 

armado. 

Casa de Bombas da Piscina 

As fundações adotadas para esta estrutura consistem em fundações do tipo rasa, 

excêntricas, a serem locadas e executadas conforme o projeto estrutural. As vigas foram 

locadas na fundação, cobertura e nível intermediário entre os citados anteriormente; solução 
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adotada por se tratar de uma construção subterrânea. A laje é em concreto armado, e possui 

uma abertura para acesso à casa de bombas. 

Casa de bombas da Reserva Técnica de Incêndio RTI 

As fundações adotadas para esta estrutura consistem em fundações do tipo rasa, a serem 

locadas e executadas conforme o projeto estrutural. As vigas foram locadas na fundação e 

cobertura, ambas em concreto armado. A cobertura é em laje maciça, em concreto armado. 

Piscina 

A piscina é semiolímpica, com dimensões de 20x25m, no eixo das paredes; e 

profundidade de 2m. As fundações adotadas para esta estrutura consistem em fundações do 

tipo profunda, sendo em estacas de 30cm de diâmetro executadas a trado, profundidade 

indicada em projeto contendo aderência lateral, e blocos de coroamento, a serem locadas e 

executadas conforme o projeto estrutural. As vigas foram locadas na fundação afim de diminuir 

a malha da laje de fundo. Estas vigas são em concreto armado, e em seus cruzamentos, são 

locados blocos de coroamento e estacas, com penetração de 5cm. 

As paredes são em concreto armado, com espessura e ferragens detalhadas em projeto. 

O dimensionamento da parede foi realizado considerando a mesma como viga parede e como 

laje engastada nas laterais e bordo livre superior. As ligações entre laje de fundo e parede, 

assim como parede com parede são executadas com mísulas, destinadas a combater 

fissuração na mudança de direção. 

A laje é em concreto armado, engastada em todos os lados. A malha, como citado, é 

dividido por vigas, blocos e estacas. 

Cisterna 

A cisterna possui dimensões de 3,5x3,5m e profundidade de 3,2m, destinada a reservar 

água para casos de combate a incêndio. As paredes são em concreto armado, com espessura 

e ferragens detalhadas em projeto. O dimensionamento da parede foi realizado considerando 

a mesma como viga parede e como laje engastada nas laterais e na laje superior. As ligações 
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entre laje de fundo e parede, assim como parede com parede, e parede com laje superior, são 

executadas com mísulas, destinadas a combater fissuração na mudança de direção. 

A laje de fundo é em concreto armado, engastada em todos os lados. A laje superior 

possui uma abertura para entrada na cisterna. 

COBERTURA 

Estrutura Metálica e Telhamento das Arquibancadas 

Na cobertura das arquibancadas serão utilizadas estruturas metálicas compostas por 

treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser 

adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36. Parafusos para 

ligações galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; Barras redondas para 

correntes – ASTM A36. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido 

entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas. As 

conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças deverão ser fabricadas de modo 

a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando 

o mínimo ou metade do esforço admissível na barra. Todas as conexões soldadas na oficina

deverão ser feitas com solda de ângulo. Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser 

de penetração total. As conexões com parafusos poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 

atrito.  

As telhas a serem utilizadas nas arquibancadas serão de aço/alumínio com espessura de 

5mm. 

Estrutura em madeira de lei e telhas de barro tipo plan 

A cobertura a cima das catracas de entrada, camarotes do pavimento superior dos 

vestiários da área da pista de atletismo e da área dos vestiários da área da piscina terão o 

assentamento de madeiramento do tipo tesouras, caibro, terças e ripas com peças da estrutura 

em madeira de lei de acordo com especificação de planilha, sem apresentar rachaduras, 
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empenos e outros defeitos com seus encaixes executados de modo a se obter um perfeito 

ajuste nas emendas. 

A distância entre a extremidade anterior e posterior da primeira e segunda ripa, 

obedecendo para galga inicial a distância de 26,5cm. A “galga” intermediaria, que é a distância 

máxima entre faces posteriores de duas ripas (intermediarias), deve ser de 32 cm. Deve ser 

previsto a execução de ripa dupla, para garantir o bom acabamento do telhado, pois a 1ª ripa 

deve ser 2,5 vezes maior que a ripa seguinte, na extremidade do beiral para compensar a 

ausência da telha de baixo, mantendo assim a mesma inclinação do restante do telhado até o 

beiral. 

As telhas do tipo Plan ou cerâmicas das áreas acima citadas serão apoiadas sobre as 

ripas, e por peças convexas (capas), que apoiam sobre os canais. Tanto as capas como os 

canais apresentam detalhes que visam a impedir o deslizamento das capas em relação aos 

canais. As extremidades dos canais não podem ficar juntas, devem ficar a uma distância de 

aprox. 1” (uma polegada). 

Será observado o alinhamento das fiadas e das linhas como também a homegeinização 

dos recobrimentos, obedecendo recobrimento mínimo de 13,00 cm. 

Onde possuem encontros entre alvenaria e telhado, foram posicionados rufos, como 

apresentado no vestiário do campo, no encontro entre a água do telhado e a parede do 

pavimento superior; e no vestiário da piscina, na extremidade do muro e telhado, apresentados 

em projeto.  

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

No projeto de instalações prediais de água fria deve ser considerada o número de usuários 

equivalente ao número de usuários previstos em projeto. 

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua para 

piscina, vestiários da área da piscina, camarotes e vestiários da área da pista de atletismo e 

campo de futebol em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e 
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velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização, preservando o 

máximo conforto aos usuários incluindo a limitação dos níveis de ruído.  

Vestiário do Campo de Futebol 

Foi projetado como reservatório superior uma caixa em polietileno com 2.000 litros, 

apoiada em elevado de concreto armado, com 06 m de altura. Os principais critérios adotados 

neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem 

conforme as prescrições normativas. 

Norma: 

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.

O sistema de abastecimento de água fria deverá ser considerado como um sistema de 

abastecimento direto e indireto. Na forma indireta, a água da rede pública é reservada em caixa 

d’água de polietileno de 2.000 litros. No sistema direto, o abastecimento da rede pública segue 

diretamente aos pontos de consumo, por ligação na coluna de alimentação que desce da caixa 

d’água de 2.000 litros. O reservatório municipal possui altura manométrica para entregar 

pressão adequada, garantindo, assim, pressão para os pontos de consumo do vestiário em 

questão. 

Tabela de consumo: 

Tipo de edificação 
Consumo AF 

(l/dia) 
Unidade Número 

Edifícios públicos ou comerciais 50 Por pessoa 28 

Utilizando como base a quantidade de jogadores e árbitro, definiu-se 12 jogadores para 

cada vestiário, somados a 4 árbitros, resultando em uma população de 28 consumidores ativos 

semanalmente. O consumo diário resultou em 1.4 m³/dia. 

Estimou-se o volume através da equação abaixo: 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO 
SETOR DE ENGENHARIA 

17 

Rua 19 de novembro, 1610, Centro – CEP. 68.330-000 – Porto de Moz/PA 

: (93) 3793-1193 (Geral) – CNPJ 05.183.827/0001-00

V = Vol da RTI (m3) +  Consumo diário (
m3

dia
) ∗  (N𝑜 de dias de reserva) ∗

(% do vol da edificação)

100

∗  
(% do vol no reservatório superior)

100
= 2.1 m³

Com o volume calculado, adotou-se uma Caixa d'água de 2000L em polietileno. 

Na parte traseira do vestiário, conforme projeto arquitetônico, estão posicionados os 

banheiros de uso público, estes com acesso externo, apresentado bacias, mictórios e pias para 

o uso da população.

Vestiário da Piscina 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas. 

Norma: 

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.

O sistema de abastecimento de água fria deverá ser considerado como um sistema de 

abastecimento direto. No sistema direto, o abastecimento da rede pública segue diretamente 

aos pontos de consumo, por ligação na rede de distribuição municipal. O reservatório municipal 

possui altura manométrica para entregar pressão adequada, garantindo, assim, pressão para 

os pontos de consumo do vestiário em questão. 

Piscina 

A piscina será alimentada pelo abastecimento de água, através de um ramal de 

alimentação ligada a rede de distribuição municipal. A água derivada desta rede de distribuição 

será direcionada a casa de bombas, localizada subterraneamente próxima a zona da piscina. 

O sistema contará com 1 pré-filtro; 2 bombas, uma de sucção e uma de recalque para 

abastecimento da piscina; e 2 filtros para limpeza da piscina e reuso da água. Vale ressaltar 

que a água, antes de ser devolvida a natureza, passará pelo sistema de filtragem, para limpeza 

da mesma.  

O processo de abastecimento seguirá os passos a seguir: 
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- A entrada de água e abastecimento do sistema será direcionado a casa de

bombas pela coluna de descida AL-2: 

AL-2
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ø
7
5

ø75

ø75

ø75

ø
7
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ø75
ø75

ø
7
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ø75
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<ø110>

-0.60

-0.60

-0.60

-0.40

-0.40

-0.40

- Dentro da casa de bombas, a coluna de abastecimento do sistema será conectada

a água de reuso, proveniente da piscina. Ambas passarão pelo pré-filtro e bomba de sucção. 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO 
SETOR DE ENGENHARIA 

19 

Rua 19 de novembro, 1610, Centro – CEP. 68.330-000 – Porto de Moz/PA 

: (93) 3793-1193 (Geral) – CNPJ 05.183.827/0001-00

RG
4"

ø
1

1
0

RG
2.1/2"

ø
7

5

ø75

ø75

ø
7

5

RG
2.1/2"

ø
7

5

ø
7

5

AL-1

ø75

AR-2

ø75

ø
1

1
0

AF-1

ø110

ø
1

1
0

ø110
ø

1
1

0

AL-2

ø110

ø75

ø110

ø75

ø
7

5

ø75

ø75

ø75

ø75

ø75

ø75

ø75

Filtro

Filtro

- Após passagem pelo pré-filtro e bomba de sucção, a água será direcionada aos

dois filtros, que depois seguirão para a piscina ou para o desague. 

RG
4"

ø
1

1
0

RG
2.1/2"

ø
7

5

Bh1
5CV R159

ø75

ø75

ø
7

5

RG
2.1/2"

ø
7

5

ø
1

1
0

AF-1

ø110

ø
1

1
0

ø110

ø
1

1
0

AL-2

ø110

ø75

ø110

ø110

ø75

ø75

ø110

ø
7

5

ø75

ø75

ø75

ø75

ø75

Detalhe HID-2

Escala 1:25

ø75

ø75

Filtro

Filtro



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO 
SETOR DE ENGENHARIA 

20 

Rua 19 de novembro, 1610, Centro – CEP. 68.330-000 – Porto de Moz/PA 

: (93) 3793-1193 (Geral) – CNPJ 05.183.827/0001-00

- Saindo da bomba de recalque, são apresentados dois registros e duas colunas de

água fria. A coluna AL-1 é utilizada para abastecimento da piscina, quando seu registro está 

aberto. A coluna AR-1 e utilizada para devolução da água para a natureza, quando seu registro 

está aberto.  
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- A coluna AL-1, responsável pelo abastecimento da piscina sai em uma cota -0,60

m, considerando o nível acabado como RN 0,00. 
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- De acordo com a NBR10339/2018: “Projeto e execução de piscina - Sistema de

recirculação e tratamento”, é requerido no mínimo um bocal/dispositivo de retorno para cada 50 

m³, logo, adotou-se 12 dispositivos de retorno de 40mm, que alimentam a piscina. É definido 

pela NBR10339/2018: “quando a profundidade do tanque permitir, os bocais de retorno devem 

ser instalados de 30 cm a 50 cm abaixo do nível da água”; portando, considerando a lâmina 

d’água em 1,90m, a partir do fundo da piscina, adotou-se que o dispositivo de retorno será 

instalado na cota -0,40 m. 
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- A drenagem da piscina é feita pelo ralo de fundo e pelo skimmer/coadeira. Falando

especificamente do ralo de fundo ou dreno de fundo, a NBR10339/2018 prescreve que “pelo 

menos um ralo de fundo deve ser colocado na parte mais profunda do tanque, para possibilitar 

sua completa drenagem”. Portanto, adotou-se 5 ralos. 
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- O skimmer/coadeira deve ser posicionado, como regra geral, no lado oposto onde

estão posicionados os dispositivos de retorno, sempre no topo da piscina, centralizado com a 

lâmina d'água e na região mais profunda próximo ao dreno de fundo. A NBR10339/2018 

apresenta que o número de skimmer deve ter a seguinte relação: “1 para cada 25 m² em 

piscinas públicas”; portanto, adotou-se 20 skimmers, sendo instalado 12 na parede oposta aos 

dispositivos de retorno, na cota de -0,10m; 
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- e 08 na parede próxima ao dreno de fundo, na cota -1,0m.
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- A NBR10339/2018 apresenta que “os bocais de aspiração devem ser dotados de

tampão para serem fechados quando não estiverem em uso. Devem ser instalados de 20 cm a 
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40 cm abaixo do nível da água”. Foram adotados 4 dispositivos de aspiração, posicionados na 

cota de -0,30m. 
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Tubulações de água fria 

Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido, marrom, com juntas soldáveis, classe 

A, pressão de serviço 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648 

da ABNT.  

O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0 m e com bitolas de 

acordo com especificação de planilha e projetos de cada área a ser abastecida. 

Registros de Gaveta 

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas. 

O símbolo utilizado foi: 
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Nota: Os registros não aparentes poderão ter acabamento bruto, sem canopla cromada. 

Registros de Pressão 

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados canoplas cromadas. 

O símbolo utilizado foi: 

INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 

Nas áreas correspondentes aos banheiros da pista de atletismo e da piscina, a instalação 

predial de esgotos sanitários deve ser projetada segundo instalações de esgotos primário e 

secundário, conforme prescrições normativas. 

Norma: 

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;

- NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques

sépticos; 

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e

disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

Todas as caixas de inspeção devem ser localizadas no térreo, em área externa aos blocos, 

e fora das projeções de beirais e pátios.  

O sistema predial de esgotos sanitários da edificação compreende um conjunto de 

aparelhos, tubulações, acessórios e conectores, destinados a coletar e transportar os esgotos 

sanitários, garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitando a fuga dos 

mesmos para os ambientes sanitários. 

Devido à falta de rede pública de coleta de esgoto, foram dimensionados tanques sépticos, 

filtros anaeróbicos e sumidouros, os quais deverão realizar o processo de recebimento, 

tratamento e devolução a natureza. 
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As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento dos esgotos 

sanitários e fácil desobstrução, vedar a passagem de gases e impedir a formação de depósitos 

de sólidos na rede, não poluindo a água potável.  

Os subcoletores receberam cuidados especiais em sua concepção geométrica e 

dimensionamento, a fim de reduzir a pressão positiva, e minimizar a possibilidade de obstrução 

por dejetos sólidos.  

Inclinações mínimas das tubulações de acordo com NBR 8160: 

- 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

- 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

OBS: inclinações válidas quando não especificadas as cotas das tubulações no projeto. 

Toda tubulação deverá ser executada em tubos de PVC Branco, Série Normal, para 

diâmetros até 100 mm; e PVC Série-R para tubos até 150 mm, acima deverá ser executado em 

Vinilfort. 

Vestiário do campo de futebol 

O projeto consiste na instalação sanitária do vestiário do campo de futebol, e possui os 

níveis a seguir: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

SUPERIOR 280.00 280.00 

TÉRREO 280.00 0.00 

A edificação possui 40 peças de uso sanitário, sendo: 

- Banheiro Masculino: 3 mictórios, 2 bacias sanitárias e 2 pias;

- Banheiro Feminino:  3 bacias sanitárias e 2 pias;

- Vestiário 1: 2 pias, 2 mictórios, 3 chuveiros e 2 bacias sanitárias;

- Vestiário 2: 2 pias, 2 mictórios, 3 chuveiros e 2 bacias sanitárias;

- Vestiário do árbitro: 2 mictórios, 2 chuveiros, 1 bacia sanitária e 2 pias;

- Vestiário/Banheiro PNE: 1 chuveiro, 1 bacia sanitária e 1 pia.
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Adotando que todas as peças sanitárias dos banheiros, vestiários dos times e vestiário do 

árbitro sendo utilizados ao mesmo tempo; e uma peça sanitária do Vestiário/Banheiro PNE 

sendo utilizado, o dimensionamento das unidades de tratamento foi realizado adotando 38 

ocupantes. 

Tanque Séptico TS1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de 

Ocupantes 
Contribuição de esgoto Contribuição de lodo 

N 
Unitário Total Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário 
Edifícios públicos 

ou comerciais 
26 50.00 1300.00 0.20 5.20 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 12 480.00 5760.00 4.00 48.00 

Dados: 

Intervalo entre limpezas: 1 ano 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

K = Taxa de acumulação de lodo: 65 

T = Tempo de detenção de despejos: 0.67 dia 

Lf = Contribuição de lodo fresco: 53.2 Litros/dias 

C = Contribuição de esgoto: 7060 L/dia 

Volume estimado: 

V, est = 1000 + (C ∗ T ∗ K ∗ Lf 

V, est = 1000 + (7060 ∗ 0,67 ∗ 65 ∗ 53,2 

V, est = 9188,2 L ou 9,19m³ 

Dimensões adotadas: 

Formato: Prismático 

Número de câmaras: Câmara única 
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Comprimento: 352 cm 

Largura: 176 cm 

Profundidade útil: 250 cm 

Volume efetivo: 15.49 m³ 

Filtro Anaeróbio FA1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário Edifícios públicos ou comerciais 26 50.00 1300.00 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 12 480.00 5760.00 

Dados: 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

T = Tempo de detenção de despejos: 0.67 dia 

C = Contribuição de esgoto: 7060 L/dia 

Volume estimado: 

𝐕, 𝐞𝐬𝐭 = 𝟏, 𝟔 ∗ 𝐂 ∗ 𝐓 

𝐕, 𝐞𝐬𝐭 = 𝟏, 𝟔 ∗ 𝟕𝟎𝟔𝟎 ∗ 𝟎, 𝟔𝟕 

𝐕, 𝐞𝐬𝐭 = 𝟕𝟓𝟔𝟖, 𝟑𝟐 𝐋 𝐨𝐮 𝟕, 𝟓𝟕𝐦³ 

Dimensões adotadas: 

Formato: Prismático 

Comprimento: 309 cm 

Largura: 206 cm 

Altura do vão livre: 30 cm 

Altura total do leito: 120 cm 

Volume efetivo: 7.64 m³ 
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Sumidouro SU1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário Edifícios públicos ou comerciais 26 50.00 1300.00 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 12 480.00 5760.00 

Teste Camada Espessura da camada (m) Tempo de duração do teste (min) Rebaixamento de água (m) 

1 1 1.00 10 0.30 

2 1 1.00 10 0.30 

3 1 1.00 10 0.30 

Dados: 

Taxa de percolação média do solo: 33.3333 min/m 

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.200 m³/m².dia 

C = Contribuição de esgoto: 0 L/dia 

Área de infiltração estimada: 

A =
(

C
1000)

T

A =
(
7060
1000

)

0,20
= 35,3m² 

Dimensões adotadas: 

Formato: Cilíndrico 

Número de sumidouros: 1 

Diâmetro de cada sumidouro: 300 cm 

Altura: 300 cm 

Área útil de infiltração: 35.34 m² 
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Vestiário da Piscina 

O projeto consiste na instalação sanitária do vestiário da piscina, e possui os níveis a 

seguir: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Térreo 300.00 0.00 

A edificação possui 15 peças de uso sanitário, sendo: 

- Banheiro Masculino: 2 bacias sanitárias e 1 pia;

- Banheiro Feminino:  2 bacias sanitárias e 1 pia;

- Vestiário 1: 1 pia, 1 chuveiro e 1 bacia sanitária;

- Vestiário 2: 1 pia, 1 chuveiro e 1 bacia sanitária;

- Vestiário/Banheiro PNE: 1 chuveiro, 1 bacia sanitária e 1 pia.

Adotando que todas as peças sanitárias estão sendo utilizadas ao mesmo tempo, o 

dimensionamento das unidades de tratamento foi realizado adotando 15 ocupantes. 

Tanque Séptico TS1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de 

Ocupantes 
Contribuição de esgoto Contribuição de lodo 

N 
Unitário Total Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário 
Edifícios públicos 

ou comerciais 
9 50.00 450.00 0.20 1.80 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 6 480.00 2880.00 4.00 24.00 

Dados: 

Intervalo entre limpezas: 1 ano 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

K = Taxa de acumulação de lodo: 65 
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T = Tempo de detenção de despejos: 0.83 dia 

Lf = Contribuição de lodo fresco: 25.8 Litros/dias 

C = Contribuição de esgoto: 3330 L/dia 

Volume estimado: 

V, est = 1000 + (C ∗ T ∗ K ∗ Lf) 

V, est = 1000 + (3330 ∗ 0,83 ∗ 65 ∗ 25,8) 

V, est = 5440,9 L ou 5,44m³ 

Dimensões adotadas: 

Formato: Prismático 

Número de câmaras: Câmara única 

Comprimento: 224 cm 

Largura: 112 cm 

Profundidade útil: 220 cm 

Volume efetivo: 5.52 m³ 

Filtro Anaeróbio FA1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário Edifícios públicos ou comerciais 9 50.00 450.00 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 6 480.00 2880.00 

Dados: 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

T = Tempo de detenção de despejos: 0.83 dia 

C = Contribuição de esgoto: 3330 L/dia 

Volume estimado: 

V, est = 1,6 ∗ C ∗ T 
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V, est = 1,6 ∗ 3330 ∗ 0,83 

V, est = 4422,24 L ou 4,42m³ 

Dimensões adotadas: 

Formato: Prismático 

Comprimento: 236 cm 

Largura: 157 cm 

Altura do vão livre: 30 cm 

Altura total do leito: 120 cm 

Volume efetivo: 4.45 m³ 

Sumidouro SU1 

Habitação Ocupação Tipo 

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

Vestiário Temporário Edifícios públicos ou comerciais 9 50.00 450.00 

Banheiros Temporário Sanitários públicos 6 480.00 2880.00 

Teste Camada Espessura da camada (m) Tempo de duração do teste (min) Rebaixamento de água (m) 

1 1 1.00 10 0.30 

2 1 1.00 10 0.30 

3 1 1.00 10 0.30 

Dados: 

Taxa de percolação média do solo: 33.3333 min/m 

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.200 m³/m².dia 

C = Contribuição de esgoto: 3330 L/dia 

Área de infiltração estimada: 
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A =
(

C
1000

)

T

A =
(
3330
1000)

0,20
= 16,65m² 

Dimensões: 

Formato: Cilíndrico 

Número de sumidouros: 1 

Diâmetro de cada sumidouro: 180 cm 

Altura: 250 cm 

Área útil de infiltração: 16.68 m² 

Tubulação 

Deverá ser em PVC rígido, com ponta e bolsa e virola para juntas elásticas.  A fabricação 

deverá atender a norma NBR 5688:2010.  

Conexões 

Deverão obedecer às mesmas especificações dos tubos. 

Legenda de símbolos 

Legenda detalhada 

Bucha de redução longa 

PVC Esgoto 

Bucha de redução longa 

50 mm - 40 mm 

Caixa Sifonada 

PVC Acessórios 

Caixa sifonada 
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150x185x75 

Caixas Inspeção Esgoto Sifonada 

Caixas de Passagem 

Caixa de inspeção de esgoto 

sifonada 

CES- 80x80cm 

Chuveiro Residencial 

PVC Acessórios 

Ralo sifonado alt. reg. saída 40 

100 mm - 40 mm 

PVC Esgoto 

Curva 90 curta 

40 mm 

Joelho 45 

PVC Esgoto 

Joelho 45 

100 mm 

Joelho 90- coluna 

PVC Esgoto 

Joelho 90 

75 mm 

Junção dupla 

PVC Esgoto 

Junção dupla 

100 mm 

Junção invertida 

PVC Esgoto 

Junção invertida 

100 mm x 50 mm 
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Junção simples 

PVC Esgoto 

Junção simples 

100 mm- 100 mm 

Junção simples c/ redução 

PVC Esgoto 

Junção simples 

100 mm - 75 mm 

Redução excêntrica 

100 mm - 75 mm 

Lavatório Residencial com sifão 

PVC Acessórios 

Sifão de copo p/ pia e lavatório 

1" - 1.1/2" 1pç 

Válvula p/ lavatório e tanque 

1" 1pç 

PVC Esgoto 

Curva 90 curta 

40 mm 1pç 

Joelho 90 c/anel p/ esgoto 

secundário 

40 mm - 1.1/2" 1pç 

Tubo rígido c/ ponta lisa 

40 mm 0.6m 

Mictório de Válvula de Descarga- DN 

75mm 

PVC Acessórios 

Sifão flexível p/ Mictório 

1.1/4"- 2" 1pç 

PVC Esgoto 

Joelho 90 
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75 mm 2pç 

Redução excêntrica 

75 mm - 50 mm 1pç 

Tubo rígido c/ ponta lisa 

75 mm - 3" 0.6m 

Ramais de Ventilação 

PVC Esgoto 

Joelho 90 

75 mm 1pç 

Tê sanitário 

100 mm - 75 mm 1pç 

Redução excêntrica 

PVC Esgoto 

Redução excêntrica 

100 mm - 75 mm 

Terminal de ventilação- coluna 

PVC Esgoto 

Terminal de ventilação 

75 mm 

Vaso Sanitário c/ curva 90º 

PVC Esgoto 

Curva 90 curta 

100 mm 

DRENAGEM 

Não será realizada drenagem no campo e nem na área em torno, por conta de as áreas 

serem permeáveis, com pisos a construir do tipo blokret sextavado em colchão de areia. 

As águas provenientes dos telhados também não receberam drenagem, em resultado da 

construção também dispor de pisos permeáveis, a construir, do tipo blokret sextavado em 

colchão de areia. 
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PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 

De acordo com a classificação da edificação, descrita na IT01-Parte 1 do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Pará, sendo F-3; e Área das edificações e áreas de risco sendo Tipo 

2 (IT-03-PARTE 2), é necessária uma reserva de incêndio RTI de 35m³, logo, tem-se: 

Altura total: 318 cm 

Largura da base: 350 cm 

Altura da base: 350 cm 

Volume efetivo: 35.28 m³. 

As bombas hidráulicas possuem as seguintes pressões disponíveis nas saídas dos 

hidrantes: 

Peça Pavimento 
Nível geométrico 

(m) 
Vazão 
(l/s) 

Pressão 
(m.c.a.) 

Hi1 
Incêndio Hidrante - mangueira 

2.1/2 - 25 m 
requinte 2.1/2 - 25 mm 

Pavimento 1.00 7.30 11.77 

Hi2 - Hidrante 
analisado 

Incêndio Hidrante - mangueira 
2.1/2 - 25 m 

requinte 2.1/2 - 25 mm 
Pavimento 1.00 4.33 4.13 

Hi3 
Incêndio Hidrante - mangueira 

2.1/2 - 25 m 
requinte 2.1/2 - 25 mm 

Pavimento 1.00 4.73 4.93 

ANÁLISE DO HI2 

Processo de cálculo: Hazen-Williams 

Tomada d´água: 

3" x 3" - 30CV R210 (Bomba Hidráulica - Incêndio) 

Nível geométrico: 0.00 m 

Pressão na saída: 27.68 m.c.a. 

Trecho de recalque 

Trecho 
Vazão 
(l/s) 

Ø 
(m
m) 

Veloc
. 

(m/s) 

Comprimento (m) 
J 

(m/m) 

Perda 
(m.c.a.

) 

Altur
a 

(m) 

Desníve
l 

(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Condut
o 

Equiv
. 

Total 
Disp

. 
Jusant

e 

1-2 16.37 75 3.70 0.40 0.00 0.40 
0.223

4 
0.09 0.00 -0.23

27.4
4 

27.35 

3-4 16.37 75 3.70 22.66 10.20 32.86 
0.223

4 
7.34 0.80 0.80 0.80 -6.54
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4-5 9.06 75 2.05 123.96 6.90 
130.8

6 
0.074

8 
9.78 0.00 0.00 -6.54 -16.32

5-6 4.33 60 1.53 43.82 10.50 54.32 
0.056

4 
3.05 0.00 -1.00

-
17.3

2 
-20.37

6-7 4.33 60 1.53 0.00 20.00 20.00 
0.052

3 
2.29 1.00 0.00 6.42 4.13 

Trecho de sucção 

Trech
o 

Vazã
o 
(l/s) 

Ø 
(mm

) 

Veloc
. 
(m/s) 

Comprimento (m) 
J 

(m/m) 

Perda 
(m.c.a.

) 

Altur
a 

(m) 

Desníve
l 

(m) 

Pressões 
(m.c.a.) 

Condut
o 

Equiv
. 

Tota
l 

Disp. 
Jusant

e 

1-2 16.37 75 3.70 1.66 2.20 3.86 
0.223

4 
57.08 0.00 0.00 

84.7
6 

27.68 

2-3 16.37 75 3.70 0.00 0.00 0.00 
0.207

1 
0.00 0.00 0.00 

27.6
8 

27.68 

Altura manométrica (m.c.a.) Vazão 
de 

projeto 
(l/s) 

NPSH 
disponível 

(mca) 

NPSH 
requerido 

(mca) 

Potência 
efetiva 

(CV) 

Recalque Sucção 
Total 

Altura Perda Mangueira Esguicho Altura Perda 

1.00 21.31 0.85 0.40 0.00 57.08 84.76 16.37 -46.99 4.85 33.11 

O NPSH disponível deve ser maior que o NPSH requerido. 

Bomba jockey: 

Modelo: 3/4CV R79 9E 

Trecho de recalque 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

BH 3" x 3" 30CV R210 1 0.00 0.00 

FºGº Te 3" 1 4.10 4.10 

FºGº Te 3" 1 0.50 0.50 

FºGº Cotovelo 90 3" 3 2.80 8.40 

FºGº Te com redução lateral 3"- 2 1/2" 1 4.10 4.10 

FºGº Te de redução central e lateral 3" x 2.1/2" x 2 1/2" 1 0.50 0.50 

FºGº Cotovelo 90 2.1/2" 4 2.40 9.60 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" 1 0.40 0.40 

Hidrante - mangueira 2.1/2 - 25 m requinte 2.1/2 - 25 mm 1 20.00 20.00 

Trecho de sucção 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCon Pré-moldado Concreto 1 1.20 1.20 

FºGº Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50 

FºGº Te de redução 3" x 1" 1 0.50 0.50 

LEGENDA DE SÍMBOLOS 

Legenda detalhada 
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Bomba Hidráulica 

Aço carbono 

Redução concêntricas 

3"-2" 1pç 

Bomba Hidráulica - Incêndio 

Bombas Schneider 

BC-20 F (210mm) 30 CV 1pç 

Bomba Jockey 

Bomba Jockey 

Bomba schneider 

BT4-05 79mm - 3/4CV 1pç 

Hidrante - mangueira 2.1/2 - 25 m 

Incêndio 

Adaptador storz - roscas interna 

2.1/2" 1pç 

Caixa para abrigo de mangueiras 

90 x 60 x 17 cm 1pç 

Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate 

rápido 

Dupla - 2.1/2" x 1.1/2" 1pç 

Esguicho játo sólido 

2 1/2" 25 mm 1pç 

Mangueiras 

2.1/2 "  25 m 1pç 

Niple paralelo em ferro maleável 

2.1/2" 1pç 

Registro globo 

2 1/2" 45º 1pç 

Tampão cego com corrente tipo storz 

2.1/2" 1pç 
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Registro bruto de gaveta ABNT c/ FºGº 

Ferro maleável classe 10 

Niple duplo 

1" 2pç 

Metais 

Registro de gaveta bruto ABNT 

1" 1pç 

Registro bruto de gaveta industrial 

Ferro maleável classe 10 

Niple duplo 

2.1/2" 2pç 

Metais 

Registro bruto de gaveta industrial 

2.1/2" 1pç 

Válvula de retençao horizontal c/ FºGº 

Ferro maleável classe 10 

Luva macho - fêmea 

1" 2pç 

Metais 

Válvula de retenção horiz c/ portinhola 

1" 1pç 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das 

instituições, a seguir relacionadas: 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- Normas e Padrões - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (13,8 kV

e 34,5kV) – Concessionária. 

- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO 
SETOR DE ENGENHARIA 

42 

Rua 19 de novembro, 1610, Centro – CEP. 68.330-000 – Porto de Moz/PA 

: (93) 3793-1193 (Geral) – CNPJ 05.183.827/0001-00

Entrada e Medição de Energia Elétrica 

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3x#2AWG-CA até os isoladores 

das cruzetas de concreto 90x90x2000mm. Aos condutores do ramal de entrada, serão 

conectados para-raios (um para cada fase) e chaves fusíveis (uma para cada fase) através de 

fio de cobre nu de 16mm² e destas até o transformador também em fio de cobre de nu de 

16mm², instalados no poste 11/300 daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela 

Concessionária. A medição será do tipo indireta com caixa de três compartimentos, para 

proteção e medição em baixa tensão, padrão Concessionária, em mureta alinhada com o limite 

do terreno.  

Para a alimentação das bombas de incêndio, foi planejada uma entrada exclusiva, 

conforme orienta a NT-002-EQTL, no item 7.11.6. Vale ressaltar que o disjuntor geral foi 

dimensionado para um conjunto de bomba e bomba jockey, somado com a iluminação e 

tomada. No caso de manutenção ou usar as bombas reservas, o conjunto principal deve ser 

desativado. 

Subestação Transformadora 

O projeto previu a instalação de uma subestação abaixadora em poste, com um 

transformador de 75kVA - 13,8kV/220-127V exclusiva para o Centro Poliesportivo.  

Quadro Geral de Baixa Tensão 

O projeto previu a instalação de um Quadro Geral de Baixa Tensão instalado em mureta 

próxima à subestação. O quadro deverá atender a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos 

de Manobra de Controle de Baixa Tensão Tipo TTA e PTTA – Parte 1: conjuntos com ensaio 

de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA). 

Quadros de Distribuição 

Os quadros de distribuição foram estrategicamente localizados para facilitar a manobra 

dos circuitos e estar no centro de cargas das edificações a construir. 
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Deverão atender a ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa 

tensão Parte 3: “Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão 

destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua 

utilização”. 

Estes quadros possuirão os disjuntores de proteção dos circuitos terminais, disjuntores 

gerais, protetores de surto do tipo varistor, interruptores diferenciais, barramentos trifásicos e 

bifásicos, barramentos de neutro e terra, e outros acessórios descritos na especificação técnica. 

Todos os quadros devem possuir fechadura. 

A capacidade dos barramentos do quadro de luz e força deverá ser igual ou superior à 

130% da corrente nominal proteção geral. 

As barras de terra dos quadros serão interligadas a barra de terra do QGBT, as quais 

estão conectadas à malha de terra proposta em projeto. 

Sistema de Distribuição 

Força 

O complexo será alimentado na tensão de 220V/127V para todas as cargas. A distribuição 

de alimentadores em baixa tensão será executada por meio de eletrodutos de PEAD 

enterrados, tendo cada alimentador seu tubo específico. Caixas de passagem em alvenaria, 

(revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem), 

com dimensões conforme o projeto serão utilizadas para facilitar o lançamento e inspeção dos 

cabos. Nestas caixas deve ser pintada a palavra “ELÉTRICA”, para identificá-la das demais 

caixas existentes na área externa. 

Todos os cabos deverão ser do tipo não propagante a chama e não halogenados conforme 

norma NBR 13248:2014. 

Os dimensionamentos dos cabos elétricos estão representados no diagrama unifilar geral 

de baixa tensão. 
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Iluminação e Tomadas Internas 

A distribuição de cabos para a iluminação e tomadas será feita com o uso de eletrodutos 

e eletrocalhas desde os quadros de distribuição até as luminárias. 

Nos trechos verticais, quer seja na saída de quadros de distribuição ou na descida para 

equipamentos serão sempre utilizados eletrodutos. 

Todos os eletrodutos embutidos deverão ser de PVC rígido flexível. 

Todas as tomadas do prédio devem possuir conectores do tipo 2P+T. Não serão admitidas 

tomadas sem o fio Terra. Para as tomadas de áreas molhadas como banheiros, copa, etc., 

deverão ter sistema de proteção que impeça a entrada de água nos contatos. 

A bitola mínima dos cabos será 2,5 mm² e o diâmetro mínimo de eletrodutos será Φ3/4”. 

Sistema de Comando das Bombas de Recalque e Sucção 

O sistema consiste em bombas de recalque e sucção segundo projeto Hidráulico. 

O comando automático das bombas de recalque deverá ser executado por sensores de 

nível. O comando manual deverá ser através de botoeira no quadro local. 

Como citado no Item Entrada e medição de energia elétrica, deve ser utilizado um 

conjunto, quando necessário, sempre utilizando ou o conjunto principal, ou o conjunto reserva. 

Não foram dimensionados para uso simultâneo.  

S.P.D.A. - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Foi adotado no projeto de SPDA nível de proteção igual a III, segundo a NBR 5419 - 

“Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas”. 

 Todo sistema de SPDA é composto pela captação, descida e aterramento. 

Como sistema de captação foram utilizados captores tipo Franklin em mastros, isoladores 

e cabos de cobre nu de #35mm². 

Na descida foram utilizados cabos de cobre de 35mm². Este cabo interliga-se com os 

captores tipo Franklin fixados em mastros no topo dos postes, conforme projeto. 
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O anel de equalização composto de cabo de cobre nu de 50mm² diretamente enterrado, 

hastes de cobre de 3.0m e caixas de inspeção, circundam toda a construção e interliga-se ao 

BEP (Barramento de Equipotencialização Principal), localizado no QGBT, visando à 

equalização do potencial durante a ocorrência de descargas atmosféricas. 

Os materiais (captores, terminais aéreos, hastes, acessórios de fixação, barras 

condutoras, etc.) deverão atender ao memorial descritivo, aos desenhos de projeto e às 

prescrições da norma NBR-5419,  

Os para-raios serão do tipo Franklin em latão cromado, com duas descidas rosca Ø3/4 x 

250mm, instalados em mastro galvanizado a fogo Ø2" x 3000m.   

Os cabos de cobre nu serão de cobre, têmpera meio mole, nas bitolas indicadas em 

projeto, conforme mostrado nos desenhos de projeto. 

As hastes de aterramento serão de aço cobreado de alta camada, no diâmetro 3/4”, 

comprimento 3m. 

Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø (300 x 400) mm com tampa de ferro fundido 

Ø300mm, aba larga. 

Para a confecção de emendas entre cabos e entre cabos e ferragens para o sistema de 

aterramento e proteção contra descargas atmosféricas deverão ser utilizados soldas 

exotérmicas/conectores.     

O fabricante dos materiais deverá garantir para a conexão uma capacidade de condução 

de corrente igual a do condutor. 

Aterramento 

Para o aterramento de energia (S/E, Pára-Raio, Antenas, Carcaças de Equipamentos, 

etc.), será utilizado um aterramento único, segundo NBR 5410 e 5419. 

O sistema deverá apresentar resistência elétrica de aterramento menor que 10 ohms, 

composto por cordoalha de cobre nu e hastes de aterramento. 

Todas as ferragens e equipamentos na área da subestação deverão ser interligados à 

malha de equalização visando a não permitir diferença de potencial entre os mesmos por 

ocasião de curto-circuito para terra. 
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Toda a interligação desses anéis será feita em cabo de #50mm² cobre nú. 

Transformador 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

- Transformador trifásico, em óleo mineral isolante, fabricados segundo a norma

NBR5356; 

- Primário em delta 13800/13200/12600/12000/11400V, secundário em estrela

aterrado 220/127V, 60Hz. Potência de 75 kVA; 

- Núcleo confeccionado em chapa de aço-silício de grãos orientados;

- Caixa confeccionada em aço carbono, com tratamento de superfície através de

jateamento abrasivo, proteção anticorrosiva com aplicação de primer e pintura eletrostática; 

- Enrolamentos Confeccionados em cobre eletrolítico com 99,99% de pureza.

ACESSÓRIOS 

- Visor de nível de óleo;

- Orelha para suspenção;

- Placa de identificação;

- Terminal de aterramento;

- Válvula de drenagem e retirada do óleo;

- Comutador de tapes externos em AT na lateral.

DOCUMENTAÇÃO 

O fabricante/fornecedor deverá entregar os seguintes documentos à fiscalização: 

- Relatório dos ensaios em forma de certificado de testes;

- Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensões e peso;

- Placa de identificação;

- Diagrama de conexões dos dispositivos de proteção;

- Informações para montagem;

- Instrução para ligação e energização;

- Descrição dos instrumentos e acessórios.
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Quadro Geral de Baixa Tensão 

NORMAS 

Todos os materiais utilizados, bem como a fabricação, ensaios, condições de serviço e 

desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis da ABNT, destacando-se as 

seguintes: 

- NBR-IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão ;

- NBR IEC 60529 - Grau de Proteção ;

- NBR IEC 60947.2 - Disjuntores de Baixa Tensão.

Todos os Quadros de Distribuição devem ser providos de dispositivos de proteção, 

isolação de terminais energizados e sinalização padronizada, conforme requisitos da NR10. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

O equipamento deverá ser fabricado e testado de acordo com os valores abaixo: 

- Classe de Isolação: 1000V ;

- Tensão de serviço: (conforme diagrama unifilar) ;

- Freqüência: 60Hz ;

- Nível Básico de impulso: 12kV ;

- Corrente nominal do barramento principal: (conforme diagrama unifilar) ; 

- Corrente suportável de curta duração (1seg): (conforme diagrama unifilar).

PAINEL 

Os Quadros de Distribuição deverão ser formados de uma ou mais seções verticais 

denominadas "colunas", autossustentáveis, montadas justapostas, formando um conjunto 

contínuo de mesma altura. 

As colunas deverão ser fabricadas de acordo com as mais modernas exigências do 

mercado internacional, baseadas no conceito TTA (Type-Tested Assemblies), da norma NBR 

IEC 60439-1. 

O acesso às conexões tanto para a instalação como para a manutenção, pode ser pela 

face frontal e indicado nas Folhas de dados especificas de cada equipamento. 
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Os Quadros de Distribuição deverão possibilitar ampliação em ambas as extremidades 

laterais. 

Deverão ser providos de meios para manuseio, carga e descarga, inclusive dispositivos 

para suspensão por guindastes sem deformar a estrutura. Deverão ser providos de recursos de 

ventilação em cada unidade. 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Os Quadros de Distribuição deverão garantir a segurança das pessoas e dos bens com 

uma continuidade de serviço onde: 

- A segurança na manobra dos disjuntores deverá ser proporcionada por dispositivo

que impeça a inserção sob carga dos mesmos. 

- A segurança na manutenção deverá ser garantida por uma forma de

compartimentação 2a conforme definido na norma NBR IEC 60439-1 e conforme definido nas 

Folhas de Dados. 

- O dispositivo de seccionamento e proteção deverão ter indicação de posição de

estado. 

- Com objetivo de reduzir os riscos de choques elétricos:

- O circuito de potência e o circuito de comando deverão ser separados e

completamente isolados; 

- A segurança das pessoas deverá ser reforçada por uma versão atendendo as

exigências das normas IEC 61641 (barramento horizontal e vertical) e AS 3439-1 (saída de 

cabos) relativo a propagação de arco no interior dos painéis onde o dispositivo de 

seccionamento de cada unidade funcional deverá ser do tipo limitador de corrente. 

COLUNAS 

As seções verticais (colunas) que compõem o Quadro de Distribuição deverão possuir um 

barramento principal, contido em um compartimento independente e comum à todas as demais 

colunas. Deverá ser previsto um barramento vertical, individual, ao qual serão conectadas as 

diversas saídas que compõem a seção. 
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As colunas deverão ser construídas com invólucros metálicos de aço carbono espessura 

(2,0mm), tipo auto-suportante de alta robustez mecânica, para uso abrigado.  

As colunas devem garantir facilidades para futuras modificações e ampliações sem 

necessidade de ferramentas especiais. Todos os componentes de proteção, controle e 

manobra um circuito deverão ser de um único fabricante de forma a assegurar a coordenação 

de proteção. 

Para painéis encostados na parede, cada coluna deverá possuir um compartimento de 

cabos independente, estendendo-se da parte superior até a parte inferior da mesma, com 

acesso frontal por meio de portas, para conexão e passagem dos cabos de saída, com largura 

mínima de 200 mm.  

No interior destes compartimentos deverão ser previstos meios para fixação dos cabos de 

força e controle. Deverão ser providos de meios que garantam a separação dos cabos de força 

dos cabos de controle. 

BARRAMENTO 

A classe de isolamento dos barramentos deverá ser 1000V. 

Os barramentos principais de força deverão ser instalados na parte superior ou inferior 

das colunas. Os barramentos de alimentação das saídas deverão ser instalados verticalmente 

em cada coluna. 

Os barramentos deverão ser previstos de forma a permitir acréscimo de novas colunas 

em ambas as extremidades. 

Todos os barramentos deverão ser dimensionados e suportados de forma a resistir os 

efeitos térmicos e mecânicos das correntes de curto-circuito, onde a corrente nominal do 

barramento principal deverá ser no mínimo igual ou superior à do disjuntor de alimentação.  

Para as correntes nominais, a temperatura dos barramentos não deverá ultrapassar 70ºC, 

considerando 40ºC a máxima temperatura ambiente. 

O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico, com 99,00% de cobre 

puro. 

Junções, emendas, das barras deverão ser nú. 

Os dispositivos e parafusos de fixação das barras deverão ser de aço de alta resistência. 
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Uma barra de aterramento deverá ser conduzida pela parte inferior do centro de controle 

de motores através de todas as unidades, dimensionada para uma densidade não inferior a 

2,0A/mm². A seção mínima da barra a ser adotada é de 50 x 5mm. 

Deverá ser prevista a possibilidade de interligação da barra de aterramento com futuras 

colunas instaladas justapostas. 

Os barramentos deverão ser identificados com fitas nas cores recomendadas pela ABNT. 

Fases: (A) azul escuro, (B) branco e (C) violeta. 

GRAU DE PROTEÇÃO 

Os cubículos serão para instalação abrigada e deverão atender grau de proteção IP-42 

conforme na norma NBR IEC 60529 e folha de dados. 

TRATAMENTO DAS CHAPAS 

• Tratamento

As chapas de aço utilizadas na fabricação dos painéis elétricos devem possuir tratamento 

de zincagem eletrolítica. 

• Processo de pintura

- Pintura eletrostática com tinta a pó, a base de resina poliéster;

- Cura da película da tinta, numa temperatura de aproximadamente 200ºC, durante

20 minutos. 

• Nota:

▪ 1)  A camada aplicada não apresenta porosidades, devido à ausência total de

solventes.

▪ 2) As resistências químicas, mecânicas e acabamento final apresentam

resultados superiores ao processo por pintura líquida.

- Cor interna / externa: Bege RAL 9002

- Espessura total do esquema: 60mm mínimo.

- Critérios de inspeção:

1) Cor e brilho: visual



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO 
SETOR DE ENGENHARIA 

51 

Rua 19 de novembro, 1610, Centro – CEP. 68.330-000 – Porto de Moz/PA 

: (93) 3793-1193 (Geral) – CNPJ 05.183.827/0001-00

2) Aderência: testes conforme ABNT-NBR 11003

• Zincagem eletrolítica

Material metal base: Aço. 

Objetivo do tratamento: 

- A propriedade técnica principal das camadas de zinco é a sua resistência à

corrosão. 

- Esta camada protetora é formada principalmente de óxido, hidróxido e carbonato

de zinco. 

• Aplicação:

- Tratamento de parafusos, porcas e arruelas, dobradiças, etc.

- Tratamento de montantes, suportes em geral, chapas divisórias, caixa de

barramento vertical, gavetas de CCM, perfis de fixação, chapas perfuradas de fixação de 

aparelhos internos, etc. 

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 

Os disjuntores em caixa moldada deverão ser do tipo “Limitadores de Corrente“ e deverão 

ser conforme as recomendações gerais da IEC  60 947-1 e NBR IEC 60 947-2. 

Os disjuntores caixa moldada deverão pertencer a categoria A, com a capacidade de 

interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) igual à 100 % da capacidade de interrupção última 

(Icu) em toda faixa de tensão de emprego. 

Disjuntores para alimentadores e outros circuitos deverão ser previstos com elemento 

térmico e magnético de proteção. 

Os disjuntores em caixa moldada deverão ser concebidos para serem montados na 

vertical, horizontal e deitado com a alavanca para cima ou para baixo, poderão ser alimentados 

a montante ou a jusante, sem redução da performance e ter na face frontal uma isolação classe 

II (segundo IEC 60 664-1). 

Para uma tensão de rede de 400 V, o limite térmico máximo (I2t) sob curto-circuito será 

limitado à: 
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- 106 A2s para os calibre £ à 250 A;

- 5 x106 A2s para os calibres de 400 A à 630 A.

As características de limitação acima deverão otimizar a filiação com os disjuntores do 

tipo caixa moldada ou modular situados a jusante.  

• Características disjuntores caixa moldada:

- Corrente Nominal:  conforme diagrama unifilar;

- Capacidade de interrupção de curto-circuito: conforme diagrama unifilar;

- Tensão Nominal do isolamento:  750 V;

- Tensão máxima do serviço: 690V;

- Frequência:  60 Hz;

- Temperatura: 20°C a + 60°C;

- Calibração:  40°C;

- Execução: fixa;

- Localização: saídas dos alimentadores;

- Proteção: termomagnética.

ENSAIOS 

• Ensaios de tipo

O fornecedor do painel deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes certificados de 

ensaios de tipo. As características declaradas nos relatórios deverão estar em conformidade 

com aquelas propostas /exigidas: 

- Limites de Elevação de Temperatura;

- Propriedades Dielétricas;

- Corrente Suportável de Curto-circuito;

- Eficácia do Circuito de Proteção;

- Distâncias de Isolamento e Escoamento;

- Funcionamento Mecânico;

- Grau de Proteção.
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• Ensaios de rotina

O fornecedor do painel deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes relatórios dos 

ensaios de rotina: 

- Verificação da Fiação, ensaios de operação elétrica;

- Ensaio dielétrico;

- Verificação da proteção e continuidade elétrica do circuito de proteção;

- Verificação da resistência de isolamento

Os proponentes deverão anexar junto às propostas os relatórios de ensaios de tipos e 

de rotina para análise. 

• Ensaios especiais

Com objetivo de garantir a segurança das pessoas e dos bens patrimoniais, o fabricante 

deverá propor como opção os ensaios de arco elétrico de acordo com a exigência das normas 

IEC 60641 (barramento horizontal e vertical) e AS 3439-1 (saída de cabos). 

Quadros de Distribuição de Luz e Força 

NORMAS 

O painel BT deverá atender as prescrições das normas: - ABNT NBR IEC 60439-3 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

O painel BT deverá ter as seguintes características elétricas: 

- Ui - tensão nominal de isolamento = até 2000 V;

- Ue - tensão de operação nominal (barramentos) = até 500 V;

- In – corrente nominal – conforme diagrama unifilar;

- Icc – corrente nominal condicional de curto circuito - conforme diagrama unifilar;

- F - frequência de operação nominal = 60 Hz. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

- O painel BT deverá ser próprio para uso em instalação abrigada;

- O painel BT deverá ser próprio para instalação sobrepor ou embutir;
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- O grau de proteção, em atendimento em atendimento a norma IEC 60529, devera

ser de grau de proteção = IP 40.     

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO 

O painel devera as seguintes condições de serviço: 

- Temperatura ambiente = máxima 60°C e mínima de -25°C;

- Condições atmosféricas = ar limpo, umidade relativa não exceda a 90% a 

uma temperatura de 40°C; 

- Altitude máxima = 2000 m; 

- Grau de proteção contra impacto = IK 09. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

- Material: do Tipo Metálico;

- Resistência ao fogo 650°C conforme a norma ABNT NBR IEC 60695-2-11;

- Isolamento total classe II: conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-3;

- O painel BT deverá ser provido de placa de identificação, confeccionada em

material resistente a intempérie, ter gravação de forma indelével e fixada mecanicamente ao 

painel, contendo as informações conforme norma NBR IEC 60439-3; 

- Os espaços vazios do painel BT deverão ser fechados por tampas que: impeça o

acesso a parte interna do painel, mantenha a harmonia visual e possam ser retiradas para a 

instalação de novas unidades funcionais; 

- O painel BT deverá ter uma construção que permita ter um compartimento para a

instalação das unidades funcionais, dos barramentos de distribuição e as borneiras de saída, 

esta construção deverá ter a opção de se aplicar compartimentos adjacentes para a instalação 

de unidades funcionais, barramentos e borneiras de saídas independentes ou complementares, 

todos com acesso frontal; 

- O painel BT deverá ser provido de fechaduras, travadas por chave para impedir o

acesso interno; 

- Os dispositivos deverão ser comandados de forma que se tenha um anteparo

entre a parte interna e externa ao painel 
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- Todas as partes vivas (terminais, interligações, barramentos, etc) deverão ser

protegidos contra contato direto na situação de porta aberta; 

- O painel deverá permitir expansão através de módulos específicos.

CERTIFICAÇÕES 

O painel BT devera possuir os certificados de conformidade (aprovação) dos ensaios de 

tipo prescritos na norma ABNT NBR IEC 60439-3. 

- Tipo – Mini Disjuntores padrão IEC com certificação do INMETRO;

- Corrente Nominal:  conforme diagrama unifilar;

- Capacidade de ruptura: 6kA;

- Tensão máxima do serviço: 415 VcA;

- Frequência:  60 Hz;

- Temperatura: -20°C a + 55°C;

- Calibração: 30°C;

- Proteção: termomagnética;

- Relés magnéticos fixos com curva tipo B (exceto ar-condicionado – Curva C);

- Norma de construção – IEC947-2.

DISPOSITIVOS DR 

O dispositivo DR é utilizado para a Proteção contra corrente de fuga à terra. Deverá ser 

instalado em série com os disjuntores dos Centros de Distribuição nos circuitos terminais 

solicitados pela NBR 5410 

- Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar;

- Sensibilidade – 30mA;

- Tensão máxima de serviço - 400V  10%; 

- Frequência - 60 Hz;

- Norma de construção – IEC1008.

PROTETORES DE SURTO (VARISTORES) 
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Os protetores de surto são utilizados para a Proteção contra danos provocados por 

sobretensões na rede de Baixa Tensão.  Deverão ser instalados nos centros de distribuição 

protetores de surto monofásicos, ou seja, um para cada fase do circuito do quadro de 

distribuição, respeitando-se a seletividade entre eles tipo (TIPO I e TIPO II). As características 

elétricas dos mesmos estão informadas nos respectivos diagramas dos quadros.   

 Condutores 

Para o sistema de iluminação e tomadas internas, deverão ser utilizados cabos singelos, 

isolamento 750V, não propagante a chamas e gases tóxicos (não halogenados), classe 5, 

bitolas indicadas em projeto, conforme NBR 13248. 

Para os alimentadores internos e externos deverão ser utilizados cabos singelos, 

isolamento 1KV, não propagante a chamas e gases tóxicos (não halogenados), EXTRA 

FLEXÍVEIS, classe 5, bitolas indicadas em projeto, conforme NBR 13248. 

Tomadas e interruptores 

As tomadas de uso geral deverão ser do 10A, 250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. Para as áreas de copas e banheiros as tomadas deverão ser de 20A, 

250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” termoplásticas. 

Os interruptores deverão ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. 

Eletrodutos 

Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de acordo com a 

norma NBR 6150 Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de 

acordo com a norma NBR 6150, e eletrodutos corrugados helicoidalmente em Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) com tipo de instalação indicado em legenda no projeto executivo 
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Luminárias 

Definidas na legenda do projeto executivo com os seguintes acessórios: 

- Reator eletromagnético para vapor metálico de 1000W que atenda as seguintes

normas: IEC 928, IEC 929, EN 60555-2, EN55015, ISO 9001; 

- Reator eletrônico para fluorescente compacta de 1x36W que atenda as seguintes

normas: IEC 928, IEC 929, EN 60555-2, EN55015, ISO 9001; 

- Lâmpada fluorescente compacta de 36W, base 2G10;

- Lâmpada de alta pressão, Multivapor metálico tubular de 1000W, base E40;

- Iluminação de emergência, tipo bloco autônomo em LED de 12W, com autonomia

de 3h – 600lm; 

- Iluminação de emergência, luminária de balizamento em LED de 12W, com

autonomia de 3h – 600lm. 

Distribuição de energia 

Serão instalados quadros de distribuição para as respectivas áreas, conforme indicado no 

projeto elétrico específico.  

Quadros de distribuição de energia elétrica embutidos, construídos em material chapa 

metálica zincada, revestida com camada especial contra ferrugem, com porta e travamento com 

chave, tampa espelho removível por desengate com local para fixação de etiquetas 

identificadoras dos circuitos, recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e 

disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas. Deve ter trilho para fixação 

de disjuntores, conforme projeto elétrico específico.  

O barramento do condutor de proteção será eletricamente ligado ao terminal de 

aterramento principal e o barramento de neutro isolado do mesmo, conforme projeto elétrico 

específico.  

Conforme o projeto elétrico, os quadros de distribuição serão compostos por disjuntores 

termomagnéticos. 
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Poste em concreto 

Poste em concreto duplo altura igual a 12m com base em concreto ciclópico com cruzetas 

nos postes de dimensão 90x115x2400m, ou aproximado para que corresponda a necessidade 

do cabeamento. 

Os postes para subestações e sustentação dos refletores estão baseados nas 

necessidades pertinentes aos respectivos padrões de estruturas. 

A fundação será basicamente escavada cujo interior será colocado o poste, onde em 

seguida será feito o reaterro após estar terminado sua respectiva fundação. Caso o terreno não 

ofereça condição de escavação devido à presença de solos não estáveis, como areias puras, 

nível d’água elevado ou presença de rochas ou matacões, a Gerência de projeto deverá ser 

consultado através de fiscalização. 




