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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Arquitetônico para construção do Centro Comercial que será 

implantado na Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, localizado na Trav. 

Quintino Bocaiuva, s/nº, bairro do Jurunas, Município de Belém/PA. 

Será apresentada a consolidação do desenho arquitetônico em atendimento às normas 

reguladoras e legislação vigente e a harmonização com as características do entorno, 

percursos, acessos e requisitos de acessibilidade, necessidades do cliente, soluções mais 

vantajosas e viabilidade econômica do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as seguintes normas e referências 

bibliográficas: 

 ABNT NBR 06492/1994 - Representação de Projetos de Arquitetura; 

 ABNT NBR 13532/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações - Arquitetura; 

 ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos; 

 NR’s - Normas Reguladoras de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Arquitetura - Memorial Descritivo ......................................... 08PMB0119-CC-ARQ-MD-E001 

Arquitetura - Especificações Técnicas ................................. 08PMB0119-CC-ARQ-ET-E001 

Arquitetura - Lista de Materiais ............................................ 08PMB0119-CC-ARQ-LM-E001 

Arquitetura - Implantação. .................................................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E101 

Arquitetura - Planta Baixa Térreo e Superior. ...................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E102 

Arquitetura - Planta de Cobertura. ....................................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E103 

Arquitetura - Cortes.............................................................. 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E104 

Arquitetura - Elevações e Perspectivas................................ 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E105 

Arquitetura - Planta Chave Localização Boxes. ................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E106 

Arquitetura - Detalhamento Paisagismo. .............................. 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E107 

Arquitetura - Detalhamento Esquadrias. .............................. 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E108 

Arquitetura - Detalhamento Paginação 01 ........................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E109 

Arquitetura - Detalhamento Paginação 02 ........................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E110 

Arquitetura - Detalhamento Paginação 03 ........................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E111 

Arquitetura - Detalhamento Paginação 04 ........................... 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E112 

Arquitetura - Detalhamento Letreiros e Escadas .................. 08PMB0119-CC-ARQ-DE-E113 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

projeto executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA pela execução da obra obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados por estarem em desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar 

exclusivamente com as despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA pela execução da obra ficará obrigada a apresentar 

detalhes construtivos, metodologia da obra e demais informações para a complementação 

do projeto executivo apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos deste projeto e realizou vistoria no local da obra, portanto, está ciente 

das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. MATERIAIS 

5.1.1. ALVENARIAS 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 09x19x19cm 
(espessura 09 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira; 

 Drywall, espessura de 5 cm, para fechamento de shafts; 

 Chapisco aplicado tanto em pilares de concreto como em alvenarias de paredes 
internas, com colher de pedreiro; 
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 Emboço paredes em cimento e areia 1:4 espessura de 1,5 cm inclusive chapisco 1:3 
espessura de 9 mm; 

 Reboco em argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura de 0,5cm 
com preparo manual da argamassa; 

 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 
aditivo impermeabilizante, e=1,5 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. PISO / PAVIMENTAÇÃO 

 Contrapiso interno: Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, por 
preparo mecânico com betoneira; 

 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com 
aditivo impermeabilizante, e=1,5 cm; 

 Acabamento de superfície de piso com cimento queimado com alisamento manual; 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 
10 cm, espessura 6 cm; 

 Piso em cerâmica esmaltada 45 x 45 cm, cor cinza claro - pei-5, com argamassa 
colante pré-fabricada para cerâmicas; 

 Concregrama; 

 Asfalto; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. PINTURA 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação e lixamento de massa 
látex em teto e em paredes, duas demãos; 

 Paredes internas e externas a receberem pintura: Aplicação de fundo selador acrílico 
em paredes, uma demão;  

 Emboço cimento areia 1:4 esp.=1,5cm incl. chapisco 1:3 e=9 mm; 
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 Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual 
da argamassa; 

 Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo 
manual da argamassa; 

 Pintura paredes externas e internas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes 
externas, cor cinza claro, acabamento fosco;  

 Pintura paredes externas e internas: Pintura com tinta látex acrílica em paredes 
externas, cor cinza claro, acabamento fosco;  

 Pintura forro: Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, cor branco, 
acabamento fosco;  

 Pintura lajes boxes: Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, cor branco, 
acabamento fosco;  

 Pintura GLP: Pintura com tinta intumescente. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente executado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 Marca de referência: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente técnico. 

 

 

5.1.4. REVESTIMENTOS 

 Revestimento cerâmico parede, 45 x 45 cm, cor branca, pei-4, para as áreas 
molhadas; 

 Revestimento cerâmico parede, em réguas, imitando cimento queimado, pei-4, para 
a fachada principal; 

 

5.1.5. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 Vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento; 

 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca; 

 Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente; 

 Lavatório louça branca suspensa, 45 x 55cm; 



 CENTRO COMERCIAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-ARQ-ET-E001-02 8/14 

 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e 
instalação; 

 Mictorio sifonado de louca branca; 

 Tanque de louça branca com coluna, 30l; 

 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório; 

 Torneira cromada de mesa para lavatório pne com alavanca; 

 Torneira de jardim de 3/4" cromada. 

 

5.1.6. COBERTURA 

 Telhamento com telha termoacústica com até 2 águas, incluso transporte vertical; 

 Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim=2,50 x 1,00 m, esp=1,5mm; 

 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical; 

 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso 
transporte vertical; 

 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, para instalação nos 
sanitários; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.7. ESQUADRIAS 

 Fechadura de embutir para portas externas, completa, acabamento padrão médio; 

 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio; 

 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio; 

 Porta de ferro de abrir tipo barra chata, cor branca; 

 Porta de aco chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente com retângulo ou 
circulo, cor branca; 

 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana; 
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 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, cor branca; 

 Porta em alumínio de correr tipo veneziana; 

 Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 
3,5cm; 

 Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 
3,5cm; 

 Porta de vidro temperado; 

 Janela de ferro de abrir tipo barra chata, cor branca; 

 Janela de alumínio maxim-ar, com vidros, padronizada; 

 Alçapão metálico; 

 Tela metálica fechamento abertura Central de GLP; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro 
quadrado) do referente item devidamente instalado e aprovado pela Fiscalização 
conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.8. PAISAGISMO 

 Muda árvore Physocalmymma Scaberrimum (pau de rosas); 

 Muda arbusto Helicônia Rostrata (helicônia); 

 Fornecimento e colocação de gramas batatais. 

 

5.1.9. OUTROS 

 Container de lixo, em plástico polietileno de alta densidade, 1.000 L; 

 Moldura em alumínio cor cinza escuro, espessura 2 mm e profundidade de 2 mm; 

 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, diametro minimo 3 cm; 

 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, diametro minimo 3 cm; 

 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro minimo 3 cm; 

 Barra Antipânico, para saídas de emergência no acesso de carga e descarga; 

 Bancada em Granilite, nas bancadas nos sanitários; 
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 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1. 1/4"; 

 Grama batatais; 

 Concregrama; 

 Letreiro em poliestireno estrudado xps, cor branca, espessura 10 cm, 151 x 467 mm, 
na fachada; 

 Letreiro em poliestireno estrudado xps, cor branca, espessura 10 cm, 50 x 50 mm, 
setorização boxes; 

 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado; 

 Escada móvel retrátil; 

 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Projeto Arquitetônico do Reservatório inclui: desenhos das Plantas, dos Cortes, das 

Fachadas, Cobertura, da Implantação e demais Detalhes; Memorial Descritivo; 

Especificações Técnicas e Lista de Materiais;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

5.3. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 
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Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 

submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. As solicitações de 

mudança do projeto deverão acompanhar o orçamento referente aos acréscimos e 

decréscimos dos serviços, contemplando os preços unitários cotados na proposta 

entregue na licitação ou os preços praticados no mercado, conforme Lei 8.666/93. 

 

5.4. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo e na 

Planilha orçamentária; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações. A realização dos serviços apresentados incluem a preparação do 

terreno, a preparação e manutenção do canteiro de obras e instalações necessárias, 

a adaptação do local, obras civis, adaptação das instalações elétricas, 

hidrossanitárias e demais atividades necessárias para o completo funcionamento e 

execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.5. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 
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 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 

realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 

feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 

 

 

5.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI - Equipamento de Proteção Individual para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

NR’s e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.7. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

 A indicação dos fabricantes nas especificações dos materiais é apenas referencial 

com o intuito de orientar o padrão de qualidade e acabamento necessários à 

construtibilidade, à funcionalidade, à sustentabilidade, à manutenibilidade e à 

estética satisfatória da edificação; 
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 A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada por escrito em caso de eventualidades 

técnicas que obriguem a mudança de material especificado no Projeto, apresentando 

justificativas para as alterações necessárias; 

 O pedido de alteração e equivalência das especificações dos materiais deverá ser 

solicitado pela CONTRATADA da execução em tempo hábil para a análise e a 

aprovação da CONTRATANTE. Essa solicitação deverá ser por escrito e incluir 

elementos técnicos para análise como: catálogos, pareceres técnicos, amostras e 

certificações técnicas; 

 Não poderão ser justificados atrasos no cronograma de obra devido às alterações 

das especificações dos materiais e equipamentos. 

 

5.8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18, sobre segurança no trabalho; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 

 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 

seu plano de execução, observadas as especificações estabelecidas no Caderno de 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas deste documento e do Projeto 

Executivo. Quaisquer alterações dos mesmos, inclusive durante o processo 

licitatório, sem anuência da CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA pela 

execução às penalizações previstas em lei; 
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 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em 

conformidade com as especificações deste Caderno; 

 

5.9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas. 

 

5.10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo de Civil (Terraplenagem, Drenagem e Urbanização) para a 

construção do Conjunto Habitacional situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas 

em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas 

nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade 

econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todas as notas e observações direcionadas ao sistema serão obedecidas às normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), às normas e padrões em vigor da 

concessionária local e às especificações dos fabricantes dos materiais a serem utilizados na 

obra, sendo estas: 

 NBR 06497 - Levantamento Geotécnico; 

 NBR 08036 - Programação de Sondagens para Fundações de Edifícios; 

 NBR 08044 - Projeto Geotécnico; 

 NBR 09061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto; 
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 NBR 5681:1980 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificações; 

 NBR 6122:1996 - Execução dos trabalhos de escavação; 

 NBR 6459:1984 - Solo. Determinação do limite de liquidez; 

 NBR 7180:1984 - Solo. Determinação do limite de plasticidade; 

 NBR 7181:1984 - Solo. Determinação da análise granulométrica; 

 NBR 7182:1986 - Solo. Determinação do ensaio de compactação; 

 NBR 7185:1988 - Solo. Determinação da massa específica aparente “in situ”, com 

uso do frasco de areia; 

 NBR 9061:1985 - Escavação a céu aberto; 

 NBR 9895:2016 - Solo. Ensaio de índice de suporte Califórnia; 

 NBR 5626:1998 – Instalação Predial de Água Fria; 

 NBR 10844:1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

 NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

 NBR 15527:2007 – Água de Chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas 

urbanas para fins não potáveis – Requisitos; 

 NBR 8890:2007 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 

sanitários – Requisitos e Métodos 

 NBR 14.491 - Emulsões asfálticas – Determinação da viscosidade Saybolt Furol; 

 DNIT 031/2006 - Concreto asfáltico – Especificação de serviço; 

 DNIT 144/2014 - Imprimação com ligante asfáltico – Especificação de serviço; 

 DNIT 145/2012 - Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico – 

Especificação de serviço; 

 DNIT 165/2013 - Emulsões asfálticas para pavimentação – Especificação e 

material; 

 DNER 004/94 - Material betuminoso – Determinação da viscosidade Saybolt 

Furol a alta temperatura – método da película delgada; 

 DNER 363/97 - Asfaltos diluídos tipo cura média; 

 DNER 369/97 - Emulsões asfálticas catiônicas; 

 DNER 667/81 - Método de projeto de pavimentos flexíveis. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Civil - Memorial Descritivo.................................................... 08PMB0119-CC-CIV-MD-E001 

Civil - Especificação Técnica ............................................... 08PMB0119-CC-CIV-ET-E001 

Civil - Lista de Materiais ....................................................... 08PMB0119-CC-CIV-LM-E001 

Civil - Terraplenagem - Planta e Perfis ................................ 08PMB0119-CC-CIV-DE-E101 

Civil - Drenagem - Planta, Cortes e Detalhes ....................... 08PMB0119-CC-CIV-DE-E201 

Civil - Urbanização - Planta e Detalhes ................................ 08PMB0119-CC-CIV-DE-E301 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

Projeto Executivo, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos 

fabricantes dos materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações 

dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem aprovação da CONTRATANTE 

estarão sujeitas às penalizações previstas em lei. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados por estarem em 

desacordo com o projeto executivo, devendo a mesma arcar exclusivamente com as 

despesas decorrentes dessas providências. 

Quando necessário, a CONTRATADA ficará obrigada a apresentar detalhes construtivos, 

metodologia da obra e demais informações para a complementação do projeto executivo 

apresentado. 

A CONTRATANTE partirá do princípio de que a CONTRATADA estudou todos os 

documentos técnicos do projeto executivo e realizou vistoria no local da obra, portanto, está 

ciente das condições de trabalho e quantitativos estimados. NÃO serão aceitas, em hipótese 

alguma, reclamações advindas de dificuldades técnicas não previstas. Toda e qualquer 

dúvida deverá ser esclarecida previamente com a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos 

serviços correspondentes. 

 

5.1. ALTERAÇÕES 

 A FISCALIZAÇÃO poderá, caso necessário, realizar alterações nos Desenhos e nas 

Especificações Técnicas do Projeto Executivo apresentado. Poderá também, efetuar 

ampliação ou redução nos elementos em reajuste, conforme previsto na Lei 

8.666/93; 

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por erros decorrentes da utilização de 

versões/revisões defasadas dos documentos do projeto executivo; 

 Ocorrendo a necessidade de alterações no projeto, a CONTRATADA deverá 
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submetê-las à autorização e à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

5.2. EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO 

 Este documento de especificações relaciona de forma generalizada a extensão do 

fornecimento de materiais e de mão-de-obra. A CONTRATADA deverá completá-la 

para garantir o funcionamento e desempenho da obra; 

 Os materiais citados em sentido singular não denota quantidade do mesmo, devendo 

prevalecer as quantidades descritas nos desenhos do Projeto Executivo; 

 A CONTRATADA deverá fornecer materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-

obra para a execução dos serviços descritos no Projeto Executivo e nestas 

Especificações para o completo funcionamento e execução dos serviços da obra; 

 O bom funcionamento do sistema implantado será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Esta deverá garantir que as operações estejam em conformidade 

com as normas e legislações vigentes. Deverá seguir as orientações dos fabricantes 

dos materiais e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços da obra; 

 

5.3. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

 Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter na obra profissional da área da construção civil como: 

Engenheiro, Arquiteto ou Técnico especializado; 

 A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação 

técnica para desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, 

ser assídua e estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais 

envolvidos na obra. Esta relação de trabalhadores deverá ser entregue à 

CONTRATANTE; 

 O fornecimento dos materiais necessários à segurança dos serviços no ambiente de 

trabalho será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 O recolhimento de taxas, impostos e contribuições sociais referentes à mão-de-obra 

executora será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá programar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a 

realização de serviços fora do horário comercial normal, em finais de semana e 
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feriados, não estando autorizada a cobrança adicional para o custeio da mão-de-

obra e aluguel de equipamentos e máquinas; 

 

5.4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 É obrigatória a utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a 

execução dos serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras 

(NR’s) e com as demais Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A 

CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e pela fiscalização da utilização 

desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.5. TRANSPORTE 

 Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser 

transportados até o sítio da obra; 

 O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos, do local de 

armazenamento ao local de utilização, será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 Nas operações de transporte, a CONTRATADA deverá prover equipamentos, 

dispositivos, acessórios e mão-de-obra apropriada para a supervisão e execução das 

atividades. 

 

5.6. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a 

Norma Reguladora Brasileira NR-18; 

 Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias 

para o correto funcionamento e segurança da obra; 

 O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos 

deverão ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local 

inapropriado; 

 A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e 

equipamentos para a execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme 
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seu plano de execução, observadas as particularidades estabelecidas nas 

Especificações; 

 Os materiais construtivos empregados na obra deverão ser novos e com nível de 

qualidade conforme as especificações técnicas do Projeto Executivo. Quaisquer 

alterações dos mesmos, inclusive durante o processo licitatório, sem anuência da 

CONTRATANTE, sujeitam a CONTRATADA às penalizações previstas em lei; 

 No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais e/ou equipamentos que 

não estiverem em conformidade com as especificações deste documento; 

 

5.7. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos 

materiais e dos equipamentos; 

 Os serviços serão recebidos quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ocupação, estando também em conformidade com o Projeto 

Executivo e comprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Será inspecionada a execução de todas as fases da construção. Após a conclusão 

de cada fase, serão realizados testes para a comprovação do cumprimento das 

exigências pactuadas; 

 

5.8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERRAPLENAGEM 

 O Projeto executivo de Terraplenagem inclui: desenhos das Plantas com 

representação gráfica; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Lista de 

Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da RRT/ART de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações; 

 A CONTRATADA deverá executar os serviços de corte e aterro com equipamentos 

compatíveis com os que constam no memorial descritivo e nesta especificação 

técnica do projeto de terraplenagem, atendendo os padrões estabelecidos pelas 

Normas vigentes. 

 

6.1. CORTE 

 Utilização de escavadeira hidráulica para escavação/corte do perfil natural do terreno 

até sua profundidade estabelecida em projeto arquitetônico; 

 O solo de 1ª categoria escavado será retirado com auxílio de caminhão basculante 

de até 14m³ sendo reutilizado no aterro de alguns setores do próprio terreno da obra. 

 

6.2. ATERRO 

 Em áreas onde será realizada tal atividade, deverá empregar o uso de 
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motoniveladoras para nivelamento do terreno;  

 Aplicar-se-á eventualmente, retroescavadeiras para o auxílio dos serviços 

supracitados; 

 Para a compactação do solo, deverão ser utilizados soquetes mecânicos nas 

regiões próximas a edificação e rolo compressor nas demais áreas. 

 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente executado 

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do projeto. Os serviços 

aceitos serão medidos e pagos por m³ (metro cúbico). 

 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DRENAGEM 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados no projeto do 

Sistema de Drenagem, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões 

estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação e acessórios, fornecidos e instalados, 

conforme especificações em plantas do projeto, e demais documentos. 

 

7.1. CANALETA E GRELHA DE CONCRETO 

A caixa de passagem deve ser executada nas dimensões conforme projeto, em concreto, 

revestida com chapisco 1:3 (cimento e areia) e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

areia média e fina peneirada, com adição de Sika 1 ou Vedacit, atendendo as boas práticas 

construtivas. Prever lastro de brita com espessura de 10cm, conforme projeto. A inclinação 

destas canaletas será de 0,5%. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro (m) do referente 

item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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7.2. TUBOS DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) 

Tubo de policloreto de vinila (PVC) rígido reforçado, marrom, classe 12 para redes 

enterradas, conforme especificado em projeto marca Tigre ou equivalente técnico. 

A junta elástica deve ser executada de acordo com as especificações do fabricante. Em 

todos os pontos da tubulação que existam curvas, derivações, reduções, registros, entre 

outras conexões, devem ser executadas ancoragens, em blocos de concreto.  

Antes do reaterro da vala, todas as juntas devem ser verificadas quanto à estanqueidade. O 

material de reaterro que fica em contato direto com a tubulação até a altura de 30 cm acima 

de sua geratriz superior deve ser isento de pedras e entulhos. 

 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) para 

as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente instalado/executado e aprovado 

pela Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 
 

7.3. CAIXA DE PASSAGEM 

Ver Especificação Técnica de Águas Pluviais. 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - URBANIZAÇÃO 

 O Projeto Executivo de Urbanização inclui: desenhos das Plantas com representação 

gráfica e detalhes; Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Lista de Material;  

 Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA ou CAU-BR relativo aos 

serviços a serem executados e a apresentação da ART / RRT de obra à 

CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e 

detalhes apresentados no Projeto Executivo; 

 Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto Executivo e destas 

Especificações fazem parte da empreitada e serão considerados incluídos ainda que, 

por algum motivo, não constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

 A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos 

com os dados apresentados no projeto. Qualquer divergência deverá ser 

comunicada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de incompatibilidades entre as informações dos desenhos e das 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados nas Especificações. 

 

8.1. PAVIMENTAÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados no projeto de 

Pavimentação, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões estabelecidos pelas 

Normas vigentes. Todos os serviços devem seguir a sequencia lógica de execução de cada 

etapa, sendo estas supervisionadas pela FISCALIZAÇÃO e liberadas individualmente para a 

execução das etapas seguintes. 

Os serviços não devem ser executados em dia de chuva. 

 

8.1.1. COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL 

O subleito da área a ser pavimentada deve ser regularizado e compactado, devendo o 

compressor cobrir sempre metade da faixa coberta na passada anterior.  

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 
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projeto. O serviço, se aceito, será medido e pago por m³ (metro cúbico). 

 

8.1.2. BASE 

A camada de base será executada em seixo rolado britado, com espessura de 13 cm, 

composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria 

contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação. 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. O serviço, se aceito, será medido e pago por m³ (metro cúbico). 

 

8.1.3. IMPRIMAÇÃO 

A imprimação deve ser feita com asfalto diluído CM-30 ou emulsão asfáltica do tipo EAI. A 

taxa de aplicação deve estar entre 0,8 a 1,6l/m² para o asfalto diluído e entre 0,9 e 1,7l/m² 

para a emulsão asfáltica, sendo a tolerância admitida de ±0,2 l/m². 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. Os serviços de imprimação, se aceitos, serão medidos e pagos por m² (metro 

quadrado). 

 

8.1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO 

A pintura de ligação deve ser feita com ligante asfáltico do tipo RR-1C. A taxa do ligante 

residual é de 0,3 a 0,4l/m² e a taxa de aplicação da emulsão diluída deve estar entre 0,8 a 

1,0l/m² e a diluição deve ser na proporção de 1:1 com água, que deve ser isenta de teores 

nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas. A 

tolerância admitida para a taxa de aplicação da emulsão diluída é de ±0,2 l/m². 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. Os serviços de pintura de ligação, se aceitos, serão medidos e pagos por m² (metro 

quadrado). 
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8.1.5. CAMADA DE REVESTIMENTO 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: 

 Cimento asfáltico - CAP-30/45 – CAP-50/70 – CAP-85/100; 

 Agregado graúdo (pedra britada, escória, seixo rolado preferencialmente britado) e 

agregado miúdo (areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos); 

 Material de enchimento (filer). 

 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. Os serviços de revestimento será medido em toneladas (ton) de mistura 

efetivamente aplicada na pista; o serviço de transporte do cimento asfáltico efetivamente 

aplicado será medido com base na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço (km) 

 
 

8.2. SINALIZAÇÃO 

8.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal do presente projeto é composta por faixas de estacionamento.  

Antes do início da pintura, é preciso fazer o preparo da superfície, deixando-a limpa e seca, 

sem sujeiras, areia, poeira, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa 

prejudicar a aderência da tinta ao pavimento.  

 TINTA 

De acordo com a NORMA DNIT 100/2018 – ES deve-se utilizar uma tinta em solvente a 

base de resina acrílica/estireno, totalmente resistente à água e ao intemperismo. Para as 

tintas adquirirem a indispensável retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de 

vidro.A tinta deve satisfazer aos requisitos qualitativos e quantitativos mínimos conforme a 

NBR 13699, indicado nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Requisitos Quantitativos 
Fonte: DNER-EM 368/2000 

 

Tabela 2 - Requisitos Qualitativos 
Fonte: DNER-EM 368/2000 

 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m² (metro quadrado). 

 

8.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

De acordo com o Contran, a sinalização tem a finalidade de fornecer informações que 

permitam aos usuários da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a 
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segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. 

São classificadas como placas de regulamentação, advertência e indicação. No presente 

projeto são utilizadas apenas placas de regulamentação. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado, incluindo placa e poste metálico, e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

 PELÍCULA 

Os símbolos das placas devem ser confeccionadas com película refletiva do Tipo I-A. Estas 

são constituídas por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética, espalhada por 

filme metalizado e recobertas por plástico transparente e flexível, resultando em uma 

superfície lisa e plana. Isto permite que a apresentação da cor seja a mesma tanto de dia 

quanto à noite. Os valores mínimos de coeficiente de retro-reflexão constantes devem ser 

seguidos, como mostra a Tabela 3, utilizando equipamento que possua ângulo de 

observação de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, expressos em candelas por lux 

por metro quadrado. 

 

Tabela 3- Coeficientes de retro-reflexão 
Fonte: ET-DE-L00/004 - Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo 

 MATERIAL DA PLACA 

A confecção das placas deve ser em chapas de aço planas, lisas, isentas de rebarbas, 

espessura mínima de 1,25mm, bitola #18. Devem receber os furos dos suportes e em 

seguida devem ser revestidas com zinco. Após o corte final, devem ter as bordas lixadas e 

serem tratadas em ambos os lados para a retirada de graxa e decapagem. O verso deve ser 

pintado com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético preto fosco. 
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 SUPORTE DAS PLACAS 

O poste de suporte das placas deve ser em tubo de aço galvanizado SAE 1020, seção 

circular, com diâmetro interno de 2” e espessura de 3.65mm DIN2440 NBR 5580 e 

fechamento superior deve ser feito com peça de PVC específica com 4cm de altura. 

Deve ser executada a galvanização uniforme tanto interna quanto externamente, com uma 

camada de zinco de espessura mínima de 350g/m². Parafusos, porcas e arruelas também 

devem ser zincados com espessura mínima de 200g/m². 

 

Critério de Medição: A CONTRATADA deverá entregar os serviços devidamente 

instalado/executado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO conforme especificações e plantas do 

projeto. Os serviços aceitos serão medidos e pagos por unidade (un). 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Estrutural e Fundação para a construção do Reservatório 

Elevado de Água do Centro Comercial, situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro 

Jurunas em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações 

obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a 

viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

E.L.U - Estado Limite Último 

Fck - Resistência Característica do Concreto à Compressão 

F - Ações (em geral), forças (em geral) 

Md - Momento solicitante 

δ - Coeficiente de Variação 

I - Momento de Inérica 

W - Módulo de resistência da seção 

e1 - Excentricidade 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

O projeto e a execução deverão seguir as normativas nacionais, com exceção de itens ou 

aplicações específicas ainda não regulamentadas no Brasil, onde serão aceitas normas 

internacionais aceitas e utilizadas no mercado. O projeto foi elaborado conforme: 

 ABNT NBR 6120/1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 6123/1988 - Forças devidas ao vento em edificações; 

 ABNT NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5138
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=62681
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 ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. 

Normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser seguidas de 

forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como códigos, normas, leis, decretos, 

portarias e regulamentos dos órgãos públicos e concessionários que estejam em vigor. 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Estrutural - Memorial Descritivo .................................... 08PMB0119-CC-EST-MD-E001-00 

Estrutural - Memorial de Cálculo ................................... 08PMB0119-CC-EST-MC-E001-00 

Estrutural - Especificações Técnicas ............................ 08PMB0119-CC-EST-ET-E001-00 

Estrutural - Lista de Materiais ....................................... 08PMB0119-CC-EST-LM-E001-00 

Estrutural – Memorial de Quantidades .......................... 08PMB0119-CC-EST-MQ-E001-00 

Estrutural - Planta de Locação ...................................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E101-00 

Estrutural - Tabela de Cargas e Detalhamentos ........... 08PMB0119-CC-EST-DE-E102-00 

Estrutural - Tabela de Cargas e Detalhamentos ........... 08PMB0119-CC-EST-DE-E103-00 

Estrutural - Detalhamentos Blocos ................................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E104-00 

Estrutural - Detalhamentos Blocos ................................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E105-00 

Estrutural - Detalhamentos Blocos ................................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E106-00 

Estrutural – Forma Baldrame + Detalhe Escada ........... 08PMB0119-CC-EST-DE-E201-00 

Estrutural – Forma Intermediária Pav. Depósito 1 ......... 08PMB0119-CC-EST-DE-E202-00 

Estrutural – Forma Pav. Depósito 1 .............................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E203-00 

Estrutural – Forma Pav. Administração ......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E204-00 

Estrutural - Forma Pav. Depósito 2 ............................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E205-00 

Estrutural – Forma Pav. Apoio Treliças ......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E206-00 

Estrutural – Forma Pav. Cobertura ............................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E207-00 

Estrutural – Formas e Cortes GLP + ETE ..................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E208-00 

Estrutural - Cortes ......................................................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E209-00 

Estrutural – Det. Pilares Pav. Baldrame ........................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E210-00 

Estrutural - Det. Pilares Pav. Depósito 1 ....................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E211-00 

Estrutural - Det. Pilares Pav. Administração ................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E212-00 

Estrutural - Det. Pilares Pav. Depósito 2 ....................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E213-00 

Estrutural - Det. Pilares Pav. Apoio Treliças ................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E214-00 
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Estrutural - Det. Pilares Pav. Cobertura, GLP e ETE .... 08PMB0119-CC-EST-DE-E215-00 

Estrutural – Det. Vigas Pav. Baldrame .......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E216-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Baldrame ........................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E217-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Baldrame ........................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E218-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Depósito 1 ......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E219-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Depósito 1 e Admin. .......... 08PMB0119-CC-EST-DE-E220-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Depósito 2 ......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E221-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Depósito 2 ......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E222-00 

Estrutural - Det. Vigas Pav. Apoio, Cobert, GLP, ETE .. 08PMB0119-CC-EST-DE-E223-00 

Estrutural – Lajes Pav. Administração .......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E224-00 

Estrutural – Lajes Pav. Depósito 1 ................................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E225-00 

Estrutural - Lajes Pav. Depósito 1 ................................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E226-00 

Estrutural - Lajes Pav. Depósito 1 ................................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E227-00 

Estrutural - Lajes Pav. Depósito 1 ................................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E228-00 

Estrutural – Lajes GLP e ETE ....................................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E229-00 

Estrutural – Planta Telhamento ..................................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E301-00 

Estrutural – Planta Perfis Metálicos .............................. 08PMB0119-CC-EST-DE-E302-00 

Estrutural – Vistas Treliças ........................................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E303-00 

Estrutural - Detalhamentos Construtivos ....................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E304-00 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTRUTURA METÁLICA 

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com 

os desenhos de montagem. Dúvidas e/ou impasses que surjam durante os serviços da 

montagem deverão ser esclarecidos com a FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados com autorização da FISCALIZAÇÃO, 

após a verificação da locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as 

superfícies acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores e insertos. Essas 

verificações são consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser 

executadas com todo o rigor, utilizando-se de instrumentos de medição apropriados. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada da existência de qualquer erro encontrado nesta 

verificação. 

Erros de fabricação que impeçam montagem adequada também devem ser comunicados 

imediatamente a FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as estruturas existentes e outras 

partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. 

Atenção especial deverá ser dada às estruturas em concreto aparente. 

 

5.2.  MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE AÇO 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita obedecendo aos seguintes 

requisitos gerais: 

As treliças e tesouras devem ser transportadas, de preferência na posição vertical, e 

suspensas por dispositivos colocados em posições tais que evitem inversão de esforços de 

tração e compressão nos banzos. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devem ser 

devidamente contraventadas provisoriamente para a movimentação. 
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As operações de carga e descarga das peças deverão ser feitas com todos os cuidados 

necessários para evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem 

em custos adicionais. 

 

5.3. ELEMENTOS PROVISÓRIOS DE MONTAGEM 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para que a estrutura 

permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e 

ligações provisórias, em quantidade adequada e com resistência suficiente de modo a 

suportar os esforços atuantes durante a montagem. 

Todos os contraventamentos e estaiamentos provisórios deverão ser retirados após a 

montagem. Todas as ligações provisórias, inclusive pontos de solda, deverão ser retiradas 

após a montagem. 

Todas as ligações provisórias, inclusive pontos de solda, deverão ser retiradas após a 

montagem. 

 

5.4. ARGAMASSA DE NIVELAMENTO E ENCHIMENTO 

A execução dos serviços de nivelamento e enchimento nos apoios das estruturas de aço 

será de responsabilidade da CONTRATADA. 

Após a conclusão da montagem das estruturas, esta será vistoriada pela FISCALIZAÇÃO, 

para fins de liberação. Somente após a liberação deverão ser iniciados os serviços de 

enchimento. 

A argamassa de nivelamento deverá ter um fck mínimo de 20 MPa. 

A argamassa deverá ser aplicada tão logo a inspeção o permita, antes da estrutura ser 

colocada em carga. Deverá ser executada de maneira a preencher completamente o espaço 

existente entre o nível inferior da placa de base e o nível superior da estrutura de apoio. 
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5.5. EQUIPAMENTO 

A CONTRATADA será responsável pelo emprego, segurança, manutenção e capacidade do 

equipamento de montagem. 

Sendo possível, todas as montagens deverão ser executadas utilizando equipamentos 

móveis.  

O emprego de mastros ancorados só será permitido com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Os andaimes deverão ser protegidos contra acidentes. Atenção especial deverá ser dada à 

proteção dos transeuntes e veículos. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano 

que venha a ocorrer. A FISCALIZAÇÃO, a qualquer momento, poderá exigir segurança 

adicional. 

 

5.6. MONTAGEM, TÓPICOS DIVERSOS 

A CONTRATADA será responsável pela execução correta da montagem e preservação dos 

elementos da estrutura em seu devido estado, isentos de deformações. 

Não será permitida a montagem de partes ou peças da estrutura que estejam nas seguintes 

condições:  

 Peças com comprimento inadequado: não será permitido forçá-las para adaptarem-

se às respectivas conexões com a estrutura; 

 Peças que apresentem fissuras, inclusão de escória bolhas ou outros defeitos; 

 Peças deformadas ou empenadas. 

A montagem de peças que possuam furações para a fixação de equipamentos, deverá ser 

executada com o máximo rigor, a fim de posicionar as ligações corretamente em relação aos 

eixos dos mesmos.  

A CONTRATADA deverá tomar precauções para minimizar os danos à pintura durante a 

montagem. 

Alargamentos de furos para facilitar a montagem só serão possíveis s e autorizados pela 
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FISCALIZAÇÃO, que deverá por sua vez consultar a PROJETISTA antes da liberação. Não 

será permitido o uso de maçarico para abertura de furos. 

Será permitida apenas ligeira chamada nas peças da estrutura para trazê-las à posição de 

montagem, exceto no caso de contraventamentos. Não serão permitidas chamadas para 

acomodar peças com furos defeituosos ou desalinhados. 

A CONTRATADA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com 

os desenhos de montagem. 

A CONTRATADA deverá prever, ao prever seus métodos de montagem e distribuição de 

materiais, as dificuldades e obstáculos que serão encontrados na obra, decorrentes dos 

serviços de terceiros e do funcionamento das instalações da CONTRATANTE, não sendo 

aceitos custos adicionais decorrentes dessas situações. 

Antes do início da montagem, a CONTRATADA deverá verificar o alinhamento, nivelamento 

e locação de todos os chumbadores e insertos. 

A CONTRATANTE deverá ser notificada por escrito da existência de qualquer erro 

encontrado nessa verificação, a fim de que terceiros responsáveis possam fazer as 

correções necessárias. Caso as verificações ou notificações não sejam feitas, a 

CONTRATADA será considera responsável e arcará com os custos decorrentes para 

reparar os erros. 

A CONTRATADA deverá garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da 

montagem através de escoramentos e travamentos temporários. Deformações permanentes 

e outros problemas estruturais que possam acontecer durante a montagem, por falta de 

maiores precauções, serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que 

arcar com os custos dos reparos que forem necessários. 

A CONTRATANTE não permitirá a montagem de conjuntos ou peças avulsas que 

apresentem qualquer das condições abaixo: 

 Peças com comprimento inadequado, que não se adaptem às suas conexões na 

estrutura exceto peças pré-tracionadas de contraventamentos; 

 Peças que apresentem fissuras, inclusão de escória, bolhas e outros defeitos; 

 Peças deformadas ou empenadas; 
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 Alargamento de furos para facilitar a montagem deverá ser previamente comunicado 

à CONTRATANTE. Não será permitido uso de maçarico para alargar furos. 

Antes de serem montadas, as partes que ficarão inacessíveis após a montagem, deverão a 

sua pintura verificada e eventualmente retocada. 

Parafusos de tamanhos diferentes deverão ser acondicionados em caixas separadas e 

conter identificação do conteúdo. Todo o material deverá ser entregue completo no canteiro 

de obra, limpo e em perfeito estado, em data não posterior à estabelecida no cronograma. 

Deverão ser tomadas precauções adequadas a fim de evitar amassamentos, distorções e 

deformações durante o manuseio, transporte e armazenamento. 

O material que for danificado deverá ser consertado ou substituído, antes de ser montado. 

O armazenamento deverá ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado à guarda 

de estruturas metálicas. 

A carga na oficina e a descarga no campo são responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5.7. CONEXÕES PARAFUSADAS 

Deverão ser observadas as instruções que se seguem relativas a parafusos ASTM-A325 : A 

instalação dos parafusos deverá atender à especificação “Structural Joints Using ASTM-

A325 or A490 Bolts”. 

As superfícies de contato nas juntas deverão estar preparadas de acordo com 3(b) e 3(c) da 

especificação do parafuso ASTM-A325 . Quando a inclinação de uma das faces da peça a 

ser parafusada for maior que 1:20 em relação a um plano normal ao eixo do parafuso, 

deverão ser usadas arruelas biseladas para compensar a falta de paralelismo. Admite-se o 

aperto dos parafusos de alta resistência pelos seguintes processos: 

 Por meio de chaves manuais, as quais deverão ser munidas de medidores de torque 

e calibradas pelo menos uma vez por dia; 

 Por meio de chave de impacto sem calibragem especial, pelo método de rotação das 

porcas. A tensão mínima será atingida, para cada diâmetro, por uma rotação 
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determinada do parafuso indicada na tabela 4 da especificação do parafuso ASTM-

A325. 

Após ter sido completado o aperto dos parafusos de uma junta, aqueles que tiverem sido 

inicialmente aplicados para unir os elementos da junta na montagem, deverão ser 

reapertados. 

Numa fila extensa de parafusos, o aperto deve iniciar-se da parte central, progredindo daí 

para as extremidades. 

No caso de várias filas paralelas, o serviço deve desenvolver-se da mesma maneira, 

progredindo conjuntamente em todas elas, do centro para os lados. 

A verificação do aperto dos parafusos de alta resistência será feita de acordo com o item 6 

da especificação do parafuso ASTM-A325. 

 

5.8. SOLDA DE CAMPO 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores qualificados. A qualificação 

dos soldadores e dos processos da execução das juntas soldadas deverá ser feita de 

acordo com o Método para a Qualificação dos Processos de Sondagem, de Soldadores e 

Operadores – MB-262 da ABNT. 

O FABRICANTE deverá fornecer cópias de certificados de qualificação dos soldadores, 

compreendendo o período dos seis meses anteriores. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS D1.1, devendo-se 

proceder de modo a não causar empenos nem tensões adicionais. As superfícies a serem 

soldadas devem ser isentas de escamas soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais 

estranhos. Não poderão ser realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

Na execução das soldas em várias camadas a superfície de cada uma delas deverá ser 

perfeitamente limpa e isenta de porosidade, inclusões, fissura ou quaisquer outros defeitos. 

Se algum defeito for averiguado, ela deverá ser removida e refeita. 
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Os trechos soldados não devem sofrer resfriamento brusco. Durante a soldagem e o 

resfriamento, as partes soldadas não devem ser submetidas a vibrações e abalos. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que provoquem mínimos 

esforços de contração, e as peças apresentem a forma prevista nos desenhos, sem a 

necessidade de desempenamento posterior. 

Poderão ser escolhidas ao acaso, pela FISCALIZAÇÃO, soldas para serem ensaiadas sob o 

ponto de vista de eficiência. Se qualquer uma delas não satisfizer aos padrões de qualidade 

e não seguir os Métodos e Especificações da AWS, deverão ser removidas e substituídas 

por novas soldas a contento da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de ligações de soldas importantes, poderá ser exigido o controle das soldas por 

métodos não destrutivos (radiografia ou ultra-som ). 

Nenhuma solda resistente deverá ser inferior a 5mm, a menos que a espessura do material 

exija o uso da solda de 4mm, ou quando indicado nos desenhos do projeto. 

As emendas das chapas a serem usadas no perfil composto deverão estar defasadas (alma 

e flanges) na composição do mesmo. 

As placas de base deverão estar perfeitamente desempenadas, não sendo necessário, em 

princípio, usiná-las. 

As placas que servem de apoio a colunas com extremidades usinadas deverão também ter 

a face de topo usinadas , bem como aquelas com espessuras acima de 64mm. 

Em todas as placas em que a menor dimensão for superior a 700mm deverão ser 

executados um ou dois furos D=75mm próximos do seu centro para facilitar o grouteamento. 

 

5.9. TOLERÂNCIAS 

A locação dos chumbadores deverá atender ao item 7.5.1 do “Code of Standard Practice”, 

AISC.  

Quando não especificado nos desenhos de montagem, os elementos da estrutura serão 

considerados corretamente aprumados e nivelados quando os desvios de verticalidade não 
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excederem 1:500 do seu comprimento. A tolerância do alinhamento e nivelamento dos 

trilhos da ponte rolante deverá atender ao disposto no item 5.18.2 do AISE Standard Nº 13. 

As demais tolerâncias (locação de colunas, elevação de pisos, nivelamento e desvios de 

verticalidade dos elementos da estrutura, etc.) deverão atender às disposições do item 7.11 

do “Code of Standard Practice”, AIS. 

 

5.10. MODIFICAÇÕES 

Toda e Qualquer modificação da estrutura, com relação aos desenhos, desde que aprovada 

pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser registrada e catalogada pela CONTRATADA. Uma cópia 

deverá ser enviada à FISCALIZAÇÃO para que este providencie a atualização do desenho 

(“as built”) a final da montagem. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTRUTURA DE CONCRETO 

6.1. CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35 MPA 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida 

em projeto. Para garantir a qualidade do concreto, a Contratada deverá utilizar 

preferencialmente concreto usinado. Se o concreto for fabricado no canteiro, sua mistura 

deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes requisitos: 

 O cimento a ser utilizado será o CP-32 com consumo mínimo para a classe C35 de 

280 kg/m³ e deverá ser, como exigência mínima, de marca oficialmente aprovada. O 

cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em fração 

de saco; 

 Os agregados graúdos serão em seixo rolado isentos de substâncias nocivas ao seu 

emprego, tais como argila, material pulverulento, gravetos e outros; 

 Os agregados miúdos serão de areia natural ou artificial resultante da britagem de 

rochas estáveis, com uma granulometria especificada pela NBR-7211; 

 O abatimento do concreto (Slump) deve ser C35 S50 de 5cm +/- 2 cm;  

 Fator A/C ≤ 0,65 para CAA II; 

 A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria 

orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água 

potável poderá ser utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente 

observado, com a correção da umidade do agregado; 

 O controle tecnológico deverá ser realizado por empresa especializada e de acordo 

com as Normas Brasileiras; 

 O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. 

O concreto a ser utilizado na obra deverá ser submetido a um controle de aceitação 

conforme a NBR 12655:2006 (Concreto – Preparo, Controle e Recebimento). A Contratada 

deverá executar um mapeamento da concretagem, identificando as regiões concretadas e 

os respectivos corpos de prova retirados de todos os caminhões.  

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades 

determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7, 14 e 28 dias e obtido o 

“slump” para todos os lotes do concreto. 

Os relatórios sobre a resistência à compressão aos 7 e 14 dias, juntamente com “slump”, 



 CENTRO COMERCIAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-EST-ET-E001-00 15/19 

deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até no máximo ao 10º dia, após a respectiva 

concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.  

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser 

necessários reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos PROJETISTAS, e 

de acordo com as normas da ABNT. Deverá ser feita a contra prova por laboratório indicado 

pela FISCALIZAÇÃO, à custa da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE da obra rejeitará os serviços cuja aparência ou desempenho não sejam 

satisfatórios ou ainda, quando os laudos de resistência apresentarem resultados inferiores 

aos especificados nos projetos. As eventuais demolições e reconstruções que se fizerem 

necessárias ficarão por conta da CONTRATADA. 

A quantidade de escoras e o distanciamento entre elas devem estar de acordo com o 

projeto de formas e em função do pé direito, assegurando o travamento e suporte dos 

elementos estruturais até o seu ganho de resistência, até que o módulo de elasticidade seja 

atingido. O escoramento não deve ser fixado diretamente sobre o terreno, apoiando as 

escoras sobre placas de regularização. Devendo ainda, garantir as contra flechas conforme 

projeto estrutural. No concreto das lajes deverá ser dada preferência à utilização de brita 

zero como agregado graúdo. 

 

6.2. CONCRETO FCK=20 MPA 

Concreto com função de preenchimento ou proteção mecânica, com baixo consumo de 

cimento e sem função estrutural. Utilizado geralmente em de camadas de proteção, 

envelopamento de tubos, enchimentos de camadas, base de blocos, lastros e contra-pisos. 

No pavimento Térreo (ou Baldrame conforme o projeto estrutural), deverá ser executada 

uma camada de concreto simples de 10 cm, com fck=20 Mpa sobre a camada 

impermeabilizante. Os demais elementos da infraestrutura deverão ser executados 

conforme o projeto estrutural e notas de projeto. 
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6.3. AÇO CA-50 E CA-60 

As barras de aço utilizadas para as armaduras, bem como sua montagem, deverão atender 

as prescrições das Normas Brasileiras vigentes, a saber: NBR-6118, NBR-7480, NBR-7478. 

O aço deverá apresentar homogeneidade suficiente quanto as suas características 

geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As 

barras deverão ser identificadas e acondicionadas em locais cobertos, colocados sobre 

travessas de madeira.  

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

 Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 

 Número de barras e suas bitolas; 

 Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos 

especiais com prévia autorização da fiscalização. 

A armadura deve ser distribuída conforme o Projeto Estrutural. Antes da concretagem 

deverá ser verificada a limpeza das formas, retirando todos os resíduos que possam 

prejudicar o concreto. 

O dobramento das barras deverá ser executado conforme a tabela abaixo que faz referência 

à NBR 6118: 

 

Figura 1 - Detalhe dos pinos de dobramento para ganchos (Ref. NBR 6118:2014). 

 

6.4. FORMAS TÁBUA DE MADEIRA 

As formas dos elementos de fundação deverão ser em tábuas de madeira de 3ª, podendo 

ter reaproveitamento de 3 vezes e deverão seguir a planta de formas do projeto estrutural.  
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A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 

ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as 

arestas e sem ondulações nas superfícies. 

 

6.5. FORMAS COMPENSADO RESINADO 

As formas para vigas, pilares e lajes deverão ser do tipo compensado resinado com 

dimensões de 1,10m x 2,20m e espessura 12 mm, com reaproveitamento de 2 vezes e em 

conformidade com a planta de formas do projeto estrutural. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e 

aprumadas (com instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e 

estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FUNDAÇÃO (ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA) 

7.1. PERFURAÇÃO 

A perfuração consiste em introduzir (por rotação) a haste de perfuração com a hélice no 

terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para vencer a sua resistência. 

Para evitar que durante a introdução do trado haja entrada de solo ou água na haste tubular, 

existe, em sua face inferior, uma tampa metálica provisória, que é expulsa no início da 

concretagem. 

O avanço é sempre inferior a um passo por giro e a relação entre avanço e a rotação 

decresce ao aumentarem as características mecânicas do terreno. 

 

7.2. CONCRETAGEM 

Alcançada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (após a limpeza de 

rede) por bombeamento de concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressão do 

concreto, a tampa provisória é expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotação, 

mantendo-se o concreto injetado sempre sob pressão positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 

kgf/cm² (0,5 a 1,0 bar). 

Esta pressão positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto devem ser 

observados dois aspectos executivos: o primeiro é certificar-se que a ponta do trado, na fase 

de introdução, tenha atingido um solo que permita a formação da "bucha" para garantir que 

o concreto injetado se mantenha abaixo da ponta do trado e não suba pela interface solo-

trado. 

O segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo à sempre ter um super-

consumo de concreto (relação entre volume injetado e o teórico superior a 1). 

À medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecânico remove o solo confinado 

entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para fora da área do 

estaqueamento. 

 

7.3. COLOCAÇÃO DA ARMADURA NA ESTACA 

O método executivo da estaca hélice contínua exige a colocação da armadura após o 

término da concretagem do fuste da estaca. 
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A armadura, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade sendo empurrada 

pelos operários ou com auxílio de um pilão de pequena carga ou de vibrador. 

As estacas submetidas apenas a esforço de compressão levam uma armadura no seu topo, 

em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento. 

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligação entre a estaca e o bloco de 

coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade desta armadura no 

trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase de escavação para a execução 

dos blocos que, geralmente é feito com auxílio de escavadeiras mecânicas que "batem" nas 

estacas durante sua operação, por mais cuidadoso que seja o operador. 

Para as estacas submetidas à ação de esforços horizontais e momentos fletores, no seu 

topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua 

o diagrama do momento. Neste caso para a eficiência da instalação da armadura, a mesma 

deve ser convenientemente enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal 

devidamente amarrada e soldada nas barras longitudinais. 

Para as estacas submetidas à tração é preferível, do ponto de vista executivo, armá-las com 

uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras emendadas por luvas rosqueadas. 

Como neste tipo de armadura não existem estribos pode-se armar a estaca em todo o 

comprimento sem maiores dificuldades. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Estrutural e Fundação para a construção do Reservatório 

Elevado de Água do Centro Comercial, situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro 

Jurunas em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações 

obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a 

viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

E.L.U - Estado Limite Último 

Fck - Resistência Característica do Concreto à Compressão 

F - Ações (em geral), forças (em geral) 

Md - Momento solicitante 

δ - Coeficiente de Variação 

I - Momento de Inérica 

W - Módulo de resistência da seção 

e1 - Excentricidade 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

O projeto e a execução deverão seguir as normativas nacionais, com exceção de itens ou 

aplicações específicas ainda não regulamentadas no Brasil, onde serão aceitas normas 

internacionais aceitas e utilizadas no mercado. O projeto foi elaborado conforme: 

 ABNT NBR 6120/1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 6123/1988 - Forças devidas ao vento em edificações; 

 ABNT NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5138
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=62681
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 ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. 

Normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser seguidas de 

forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como códigos, normas, leis, decretos, 

portarias e regulamentos dos órgãos públicos e concessionários que estejam em vigor. 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Estrutural - Memorial Descritivo .................................... 08PMB0119-CC-EST-MD-E002-00 

Estrutural - Memorial de Cálculo ................................... 08PMB0119-CC-EST-MC-E002-00 

Estrutural - Especificações Técnicas ............................ 08PMB0119-CC-EST-ET-E002-00 

Estrutural - Lista de Materiais ....................................... 08PMB0119-CC-EST-LM-E002-00 

Estrutural - Memorial de Quantidades ........................... 08PMB0119-CC-EST-MQ-E002-00 

Estrutural - Planta, Tab. Cargas, Blocos e Det. ............. 08PMB0119-CC-EST-DE-E401-00 

Estrutural - Planta de Forma e Cortes  .......................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E501-00 

Estrutural - Detalhamento Pilares  ................................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E502-00 

Estrutural - Detalhamento Vigas e Lajes ....................... 08PMB0119-CC-EST-DE-E503-00 

Estrutural - Detalhamento Reservatório ........................ 08PMB0119-CC-EST-DE-E504-00 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTRUTURA DE CONCRETO 

5.1. CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35 MPA 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida 

em projeto. Para garantir a qualidade do concreto, a Contratada deverá utilizar 

preferencialmente concreto usinado. Se o concreto for fabricado no canteiro, sua mistura 

deverá ser feita em betoneira e atender aos seguintes requisitos: 

 O cimento a ser utilizado será o CP-32 com consumo mínimo para a classe C35 de 

280 kg/m³ e deverá ser, como exigência mínima, de marca oficialmente aprovada. O 

cimento deverá ser indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em fração 

de saco; 

 Os agregados graúdos serão em seixo rolado isentos de substâncias nocivas ao seu 

emprego, tais como argila, material pulverulento, gravetos e outros; 

 Os agregados miúdos serão de areia natural ou artificial resultante da britagem de 

rochas estáveis, com uma granulometria especificada pela NBR-7211; 

 O abatimento do concreto (Slump) deve ser C35 S50 de 5cm +/- 2 cm;  

 Fator A/C ≤ 0,65 para CAA II; 

 A água usada deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria 

orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, a água 

potável poderá ser utilizada. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente 

observado, com a correção da umidade do agregado; 

 O controle tecnológico deverá ser realizado por empresa especializada e de acordo 

com as Normas Brasileiras; 

 O adensamento do concreto deverá ser mecânico, com vibrador. 

O concreto a ser utilizado na obra deverá ser submetido a um controle de aceitação 

conforme a NBR 12655:2006 (Concreto – Preparo, Controle e Recebimento). A Contratada 

deverá executar um mapeamento da concretagem, identificando as regiões concretadas e 

os respectivos corpos de prova retirados de todos os caminhões.  

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades 

determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7, 14 e 28 dias e obtido o 

“slump” para todos os lotes do concreto. 

Os relatórios sobre a resistência à compressão aos 7 e 14 dias, juntamente com “slump”, 
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deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até no máximo ao 10º dia, após a respectiva 

concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.  

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser 

necessários reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos PROJETISTAS, e 

de acordo com as normas da ABNT. Deverá ser feita a contra prova por laboratório indicado 

pela FISCALIZAÇÃO, à custa da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE da obra rejeitará os serviços cuja aparência ou desempenho não sejam 

satisfatórios ou ainda, quando os laudos de resistência apresentarem resultados inferiores 

aos especificados nos projetos. As eventuais demolições e reconstruções que se fizerem 

necessárias ficarão por conta da CONTRATADA. 

A quantidade de escoras e o distanciamento entre elas devem estar de acordo com o 

projeto de formas e em função do pé direito, assegurando o travamento e suporte dos 

elementos estruturais até o seu ganho de resistência, até que o módulo de elasticidade seja 

atingido. O escoramento não deve ser fixado diretamente sobre o terreno, apoiando as 

escoras sobre placas de regularização. Devendo ainda, garantir as contra flechas conforme 

projeto estrutural. No concreto das lajes deverá ser dada preferência à utilização de brita 

zero como agregado graúdo. 

 

5.2. CONCRETO FCK=20 MPA 

Concreto com função de preenchimento ou proteção mecânica, com baixo consumo de 

cimento e sem função estrutural. Utilizado geralmente em de camadas de proteção, 

envelopamento de tubos, enchimentos de camadas, base de blocos, lastros e contra-pisos. 

No pavimento Térreo (ou Baldrame conforme o projeto estrutural), deverá ser executada 

uma camada de concreto simples de 10 cm, com fck=20 Mpa sobre a camada 

impermeabilizante. Os demais elementos da infraestrutura deverão ser executados 

conforme o projeto estrutural e notas de projeto. 
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5.3. AÇO CA-50 E CA-60 

As barras de aço utilizadas para as armaduras, bem como sua montagem, deverão atender 

as prescrições das Normas Brasileiras vigentes, a saber: NBR-6118, NBR-7480, NBR-7478. 

O aço deverá apresentar homogeneidade suficiente quanto as suas características 

geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As 

barras deverão ser identificadas e acondicionadas em locais cobertos, colocados sobre 

travessas de madeira.  

Na execução da armadura deverá ser verificado: 

 Dobramento das barras, de acordo com o desenho; 

 Número de barras e suas bitolas; 

 Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos 

especiais com prévia autorização da fiscalização. 

A armadura deve ser distribuída conforme o Projeto Estrutural. Antes da concretagem 

deverá ser verificada a limpeza das formas, retirando todos os resíduos que possam 

prejudicar o concreto. 

O dobramento das barras deverá ser executado conforme a tabela abaixo que faz referência 

à NBR 6118: 

 

Figura 1 - Detalhe dos pinos de dobramento para ganchos (Ref. NBR 6118:2014). 

 

5.4. FORMAS TÁBUA DE MADEIRA 

As formas dos elementos de fundação deverão ser em tábuas de madeira de 3ª, podendo 

ter reaproveitamento de 3 vezes e deverão seguir a planta de formas do projeto estrutural.  
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A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 

ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as 

arestas e sem ondulações nas superfícies. 

 

5.5. FORMAS COMPENSADO RESINADO 

As formas para vigas, pilares e lajes deverão ser do tipo compensado resinado com 

dimensões de 1,10m x 2,20m e espessura 12 mm, com reaproveitamento de 2 vezes e em 

conformidade com a planta de formas do projeto estrutural. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 

suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 

quanto possíveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 

topo e vedadas com mata-juntas, sendo que as mata-juntas deverão ser aplicadas no 

exterior das formas. As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e 

aprumadas (com instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e 

estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FUNDAÇÃO (ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA) 

6.1. PERFURAÇÃO 

A perfuração consiste em introduzir (por rotação) a haste de perfuração com a hélice no 

terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para vencer a sua resistência. 

Para evitar que durante a introdução do trado haja entrada de solo ou água na haste tubular, 

existe, em sua face inferior, uma tampa metálica provisória, que é expulsa no início da 

concretagem. 

O avanço é sempre inferior a um passo por giro e a relação entre avanço e a rotação 

decresce ao aumentarem as características mecânicas do terreno. 

 

6.2. CONCRETAGEM 

Alcançada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (após a limpeza de 

rede) por bombeamento de concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressão do 

concreto, a tampa provisória é expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotação, 

mantendo-se o concreto injetado sempre sob pressão positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 

kgf/cm² (0,5 a 1,0 bar). 

Esta pressão positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto devem ser 

observados dois aspectos executivos: o primeiro é certificar-se que a ponta do trado, na fase 

de introdução, tenha atingido um solo que permita a formação da "bucha" para garantir que 

o concreto injetado se mantenha abaixo da ponta do trado e não suba pela interface solo-

trado. 

O segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo à sempre ter um super-

consumo de concreto (relação entre volume injetado e o teórico superior a 1). 

À medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecânico remove o solo confinado 

entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para fora da área do 

estaqueamento. 

 

6.3. COLOCAÇÃO DA ARMADURA NA ESTACA 

O método executivo da estaca hélice contínua exige a colocação da armadura após o 

término da concretagem do fuste da estaca. 
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A armadura, em forma de gaiola, é introduzida na estaca por gravidade sendo empurrada 

pelos operários ou com auxílio de um pilão de pequena carga ou de vibrador. 

As estacas submetidas apenas a esforço de compressão levam uma armadura no seu topo, 

em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento. 

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligação entre a estaca e o bloco de 

coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade desta armadura no 

trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase de escavação para a execução 

dos blocos que, geralmente é feito com auxílio de escavadeiras mecânicas que "batem" nas 

estacas durante sua operação, por mais cuidadoso que seja o operador. 

Para as estacas submetidas à ação de esforços horizontais e momentos fletores, no seu 

topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua 

o diagrama do momento. Neste caso para a eficiência da instalação da armadura, a mesma 

deve ser convenientemente enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal 

devidamente amarrada e soldada nas barras longitudinais. 

Para as estacas submetidas à tração é preferível, do ponto de vista executivo, armá-las com 

uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras emendadas por luvas rosqueadas. 

Como neste tipo de armadura não existem estribos pode-se armar a estaca em todo o 

comprimento sem maiores dificuldades. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo Hidrossanitário para a construção do Centro Comercial 

situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, usando como base o 

projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as 

necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

ETE – Estação de Tratamento de Efluentes 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

PVC - Policloreto de Vinila  

PVCR - Policloreto de Vinila Reforçado 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos das Instalações Hidrossanitárias foram elaborados em conformidade com as 

seguintes publicações e normas: 

 NBR 5626/1998 - Instalação Predial de Água Fria; 

 NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

 NBR 9649/1986 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

 NBR 12266/1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água, esgoto ou drenagem urbana - Procedimento; 

 NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução; 

 NBR 5688 - Tubos e Conexões em PVC Rígido para Instalações Prediais de Esgoto 

Sanitário e Ventilação; 

Normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser seguidas de 

forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como códigos, normas, leis, decretos, 

portarias e regulamentos dos órgãos públicos e concessionários que estejam em vigor. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Hidro - Memorial Descritivo .................................................. 08PMB0119-CC-HID-MD-E001 

Hidro - Memorial de Cálculo ................................................. 08PMB0119-CC-HID-MC-E001 

Hidro - Especificações Técnicas .......................................... 08PMB0119-CC-HID-ET-E001 

Hidro - Lista de Materiais ..................................................... 08PMB0119-CC-HID-LM-E001 

Hidro - Água Fria - Planta Térreo ......................................... 08PMB0119-CC-HID-DE-E101 

Hidro - Água Fria - Detalhes H1 a H3 .................................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E102 

Hidro - Água Fria - Detalhes H4 a H7  ................................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E103 

Hidro - Água Fria - Detalhes Construtivos ............................ 08PMB0119-CC-HID-DE-E104 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo ............................................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E201 

Hidro - Esgoto - Planta Superior .......................................... 08PMB0119-CC-HID-DE-E202 

Hidro - Esgoto - Planta Cobertura ........................................ 08PMB0119-CC-HID-DE-E203 

Hidro - Esgoto - Detalhes S1, S2 e S6 ................................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E204 

Hidro - Esgoto - Detalhes S3 e S4  ...................................... 08PMB0119-CC-HID-DE-E205 

Hidro - Esgoto - Detalhes S5, S7 a S12  .............................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E206 

Hidro - Esgoto - Detalhes Construtivos  ............................... 08PMB0119-CC-HID-DE-E207 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Térreo ................................. 08PMB0119-CC-HID-DE-E301 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Cobertura  ........................... 08PMB0119-CC-HID-DE-E302 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. ÁGUA FRIA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos de Água 

Fria, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões estabelecidos pelas Normas 

vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, válvulas, acessórios, fornecidos e 

instalados, conforme especificações em plantas do projeto, e demais documentos. 

 

5.1.1. TUBOS E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em PVC rígido soldáveis ou roscáveis, conforme diâmetro 

especificado em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico; 

 As tubulações horizontais e verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies a serem soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora Tigre, 

ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC/CPVC Tigre frasco ou equivalente 

técnico, sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser 

feito uma leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição 

definitiva. Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar 

uma hora para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de 

pressão. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 

pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 
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utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.1.2. METAIS 

 Registros de Gaveta, Bruto e Pressão serão da marca Deca ou equivalente técnico; 

 Válvulas de escoamento, sifões e ligações flexíveis, cromados ou de plástico, 

conforme detalhamento de projeto, fabricação Deca, Docol ou equivalente; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto.  

 

5.1.3. MEDIDORES INDIVIDUAIS E HIDRÔMETRO 

 O hidrômetro da edificação será do tipo multijato, para água potável fria, com vazão 

máxima de 7m³/h e diâmetro nominal de 1".  

 O hidrômetro deverá ser fabricado com materiais resistentes às diversas formas de 

corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio 

ambiente, deve apresentar resistência mecânica e química adequada à sua 

utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em 

conformidade com a normalização vigente. Deve ser provido de bateria interna com 

tempo de vida útil mínima de 12 anos. 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.1.4. RESERVATÓRIO 

 O reservatório elevado do centro comercial será em concreto armado e deverá ser 

executado conforme Projeto Estrutural específico; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

 

5.2. ÁGUAS PLUVIAIS  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos do 

Sistema de Águas Pluviais como as calhas metálicas, tubulação horizontal e vertical em 

PVCR e caixas de areia, que deverão ser de boa qualidade, atendendo os padrões 

estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, acessórios, fornecidos e instalados, 

conforme especificações em plantas do projeto, Memorial Descritivo, Especificação Técnica 

e demais documentos necessários para execução dos serviços. 

 

5.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em PVC rígido soldáveis, conforme diâmetro especificado 

em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico; 

 As tubulações horizontais e verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora Tigre, 

ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC Tigre frasco ou equivalente técnico, 

sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser feito uma 

leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição definitiva. 
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Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar uma hora 

para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 

pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 

utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.2.2. CAIXA DE AREIA 

 As caixas de areia devem ser executadas nas dimensões 60 x 60 cm, com grelha, 

em concreto ou tijolo cerâmico, com tampa de ferro fundido, atendendo às boas 

práticas construtivas; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto.  

 

5.2.3. KIT DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 A cisterna para reúso da água da chuva deverá ser do tipo Kit de Reaproveitamento 

de Águas Pluviais Modular 1050 L, da marca Tecnotri ou equivalente técnico. Deve 

possuir filtro antifolhas e filtro clorador. A instalação deve ser feita conforme 

recomendações do fabricante e sobre mezanino metálico, conforme projeto estrutural 

específico; 
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 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto.  

 

5.3. ESGOTO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os materiais especificados nos projetos do 

Sistema de Esgoto e lista de materiais, e deverão ser de boa qualidade, atendendo os 

padrões estabelecidos pelas Normas vigentes. 

A CONTRATADA deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento. Os 

serviços aceitos serão medidos e pagos por tubulação, válvulas, acessórios, fornecidos e 

instalados, conforme especificações em plantas do projeto, Memorial Descritivo, 

Especificação Técnica e demais documentos necessários para execução dos serviços. 

 

5.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 Tubos e conexões serão em PVC rígido soldáveis ou com junta elástica, conforme 

diâmetro especificado em projeto, da marca Tigre ou equivalente técnico.  

 As tubulações horizontais e verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por 

abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação. 

 Nas tubulações que serão soldáveis, as superfícies a serem soldadas devem estar 

devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com solução preparadora 

TIGRE, ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Finalizado este 

processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC Tigre frasco ou equivalente técnico, 

sempre distribuído de maneira uniforme. Para o perfeito encaixe, deve ser feito uma 

leve rotação entre as peças de um quarto (¼) de volta até atingir a posição definitiva. 

Limpar o excesso de adesivo no momento do encaixe. Deve-se aguardar uma hora 

para encher a tubulação de água e doze horas para fazer o teste de pressão. 

 Na execução das juntas elásticas, a ponta e a bolsa do tubo devem estar limpas. 

Deve-se aplicar a Pasta Lubrificante Tigre ou equivalente técnico no anel de vedação 

e na ponta o tubo, não sendo permitido o uso de óleo ou graxa, pois os mesmos 



  CENTRO COMERCIAL 
 __________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-HID-ET-E001-01 10/11 

podem danificar o material do anel. Para facilitar o encaixe, realizar chanfro na ponta 

do tubo e, após encaixado, deixar pequeno recuo para permitir a dilatação da junta. 

 Deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica antes do cobrimento das 

instalações, a fim de verificar possíveis vazamentos. Durante a fase de testes, 

deverão ser tomadas todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.  

 As tubulações enterradas devem ser assentadas a profundidade mínima de 30 cm 

em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais 

pontiagudos. O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizado 

utilizando-se areia ou material granular. O reaterro da vala deve ser executado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) 

para as tubulações e un (unidade) do referente item devidamente 

instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas 

do projeto. 

 

5.3.2. POÇOS DE VISITA  

 Os poços de visita devem ser executados em concreto armado, formato cilíndrico, 

com diâmetro mínimo de entrada de 60 cm de fundo de 120 cm e altura mínima de 

120 cm, conforme detalhe em projeto. A tampa de acesso deverá ser de ferro 

fundido; 

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.3. CAIXAS DE GORDURA 

 As caixas de gordura serão do tipo dupla, com diâmetro interno de 60 cm e volume 

útil de 120 litros. Devem ser executadas em concreto, com formato conforme cotas e 

detalhe em projeto. A tampa de acesso deverá ser em concreto com alça de ferro 

fundido. Devem ser construídas atendendo as boas práticas construtivas; 
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 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.3.4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 Deverá ser prevista a instalação de uma ETE Compacta, conforme indicado na 

implantação do Projeto Arquitetônico, para o tratamento dos efluentes sanitários 

gerados pelo Centro Comercial, atendendo no mínimo o volume de esgoto de 2,6 m³ 

gerado diariamente; 

 No local da ETE deverá ser prevista uma bomba de recalque de esgoto, com o 

objetivo de elevar os efluentes da cota de chegada da tubulação enterrada até a cota 

de entrada de ETE compacta;  

 Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.4. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

É de responsabilidade da CONTRATADA pela execução da obra o fornecimento dos 

materiais e a execução dos serviços, a mão-de-obra, as ferramentas, os equipamentos e os 

materiais de consumo necessários à perfeita aplicação dos serviços e materiais 

especificados no projeto arquitetônico. Ver unidades de medição referente a cada item 

descrito na planilha orçamentária e na especificação dos materiais. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo dos Sistemas Elétricos, SPDA e Sistemas (Telefonia, CFTV e 

SDAI) para a construção do Centro Comercial, situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro 

Jurunas em Belém/PA, usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações 

obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do cliente, as soluções mais vantajosas e a 

viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

PVC - Policloreto de Vinila  

DIN - Deutsches Institut für Normung 

DPS - Dispositivo de Proteção Contra Surtos 

QD - Quadro de Distribuição Geral 

CELPA - Centrais Elétricas do Pará 

SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 NBR-14039 Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV - ABNT 

 NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT 

 NBR-8995 Iluminância de Ambientes de Trabalho - ABNT 

 NBR-10898 Sistema de Iluminação de Emergência - ABNT 

 NBR-5419 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - ABNT 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Sistemas Elétricos - Memorial Descritivo ............................... 08PMB0119-CC-ELE-MD-E001 

Sistemas Elétricos - Memorial de Cálculo .............................. 08PMB0119-CC-ELE-MC-E001 

Sistemas Elétricos - Especificações Técnicas........................ 08PMB0119-CC-ELE-ET-E001 

Sistemas Elétricos - Lista de Materiais .................................. 08PMB0119-CC-ELE-LM-E001 

Sistemas Elétricos - Memorial de Quantidades ...................... 08PMB0119-CC-ELE-MQ-E001 

Sistemas Elétricos - Alimentadores ........................................ 08PMB0119-CC-ELE-DE-E101 

Sistemas Elétricos - Diagramas ............................................. 08PMB0119-CC-ELE-DE-E102 

Sistemas Elétricos - Luminotécnico ....................................... 08PMB0119-CC-ELE-DE-E103 

Sistemas Elétricos - Pavimento Térreo (Distribuição) ............ 08PMB0119-CC-ELE-DE-E104 

Sistemas Elétricos - Pavimento Superior (Distribuição) ......... 08PMB0119-CC-ELE-DE-E105 

Sistemas Elétricos - Detalhes Construtivos ............................ 08PMB0119-CC-ELE-DE-E106 

SPDA - Cobertura, Aterramento e Detalhes ........................... 08PMB0119-CC-SPD-DE-E201 

SDAI - Implantação e Detalhes .............................................. 08PMB0119-CC-SDI-DE-E201 

CFTV - Implantação e Detalhes ............................................. 08PMB0119-CC-SEL-DE-E201 

Telefonia - Implantação e Detalhes ........................................ 08PMB0119-CC-TEL-DE-E201 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SISTEMAS ELÉTRICOS 

5.1. TOMADAS 

Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T tipo “macho” padrão brasileiro 3 polos, 10 A, 

tensão de isolamento 250 V, módulo na cor branca ou azul, fornecido completo com espelho 

e parafusos, fabricada em termoplástico isolante. Material do condutor em liga de cobre, 

contatos de prata e pinos conforme a NBR 14136. 

 Para tomadas de energia normal 127V, módulo na cor branca; 

 Para tomadas de energia normal 220V, módulo na cor vermelha; 

Os espelhos para os conduteles onde as tomadas serão instaladas, quando não indicado 

em projeto, deverão ser do tipo “cega”. 

As tomadas serão instaladas conforme indicado em projeto, em: 

 Caixa de perfilado para 1 tomada; 

 Embutida na parede em caixa de PVC 2”x4”; 

 Embutida na parede em caixa de PVC 4”x4”; 

 Embutida no piso em caixa de PVC 4”x4”; 

 Condulete múltiplo metálico 2”x4”; 

Referência Pial Legrand ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.2. PLUGS 

Plugue Macho 2P+T, 10A e tensão de isolamento 250V, na cor branca, padrão NBR 14136, 

plugue com pinos redondos, contatos em latão, estar de acordo com a normas NBRs e ter 

certificação conforme portarias 82 de 13/06/2001 e 136 de 04/10/2001 do INMETRO. 

Referência Pial, Bticino ou equivalente técnico. 
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Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.3. LUMINÁRIAS 

Deverão ser fornecidas e instaladas as luminárias abaixo: 

 Luminária de sobrepor, tipo “plafon”, com corpo em chapa de aço com pintura de alta 
resistência, na cor branca, contendo 2 (duas) lâmpadas LED 9W, soquete E27, 
tensão 127V. (REF. Lumicenter ou equivalente técnico). 

 Luminária de embutir, tipo “plafon”, com corpo em chapa de aço com pintura de alta 
resistência, na cor branca, contendo 2 (duas) lâmpadas LED 9W, soquete E27, 
tensão 127V. (REF. Lumicenter ou equivalente técnico). 

 Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço laminado a frio, IP20, com 2 
(duas) lâmpadas tuboled de 20W, base G13, tensão 127V. (Ref. Lumicenter ou 
equivalente técnico). 

 Luminária tipo arandela de sobrepor, com corpo e grade frontal de proteção em 
alumínio injetado com acabamento em pintura na cor cinza martelado, difusor em 
vidro transparente frisado (Ref. Itaim 89021A145B ou equivalente técnico), contendo 
01 (uma) lâmpada fluorescente eletrônica PL 23W, E27, tensão de 127V. (Ref. Itaim, 
Philips ou equivalente técnico). 

 

Figura 1. Itaim 89021A145B 

 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado, configurado, testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 
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5.4. LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser fornecidas e instaladas as luminárias abaixo: 

 Luminária de emergência autônoma, contendo 30 LEDs, consumo 2W, autonomia 
mínima 3h e máxima 6h, 100/240 Vca, IP20, dimensões 214x37,5x65mm. (Ref. 
Intelbras - LEA 101); 

 Luminária de emergência autônoma, com indicação de "Saída", contendo 30 LEDs, 
consumo 2W, autonomia mínima 3h e máxima 6h, 100/240 Vca, IP20, dimensões 
214x37,5x65 mm. (Ref. Intelbras - LEA 101). 

Para os blocos autônomos e display luminoso para balizamento, deverão ser instaladas 

também do mesmo fabricante das luminárias, placas orientativas e indicativas conforme 

especificado em projeto. 

Serão disponibilizados pontos de tomadas próximo às luminárias para conexão à rede 

elétrica. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado, configurado, testado e aprovado pela 

Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.5. INTERRUPTORES E BOTOEIRAS 

Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes itens: 

 Módulo interruptor simples ou paralelo, com 1, 2 ou 3 teclas, para 10 A e 250 V, 
conforme NBR 14136, NBR 5410, NBR NM 60669 e NBR NM 60884. Referência Pial 
Plus ou equivalente técnico; 

 Conjunto contendo 01 (um) módulo simples ou paralelo de interruptor, 10A e tensão 
de isolamento 250 V + 01 (um) módulo de tomada 2P+T, 10A e tensão de isolamento 
250 V, na cor branca, padrão NBR 14136 (ver item de tomadas). Referência Pial Plus 
ou equivalente técnico. 

Inclui-se neste subitem o fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários para 

a instalação e fixação. 

Os interruptores deverão possuir bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a 

ligação de dois condutores de até 2,5 mm²; 
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Os conduletes deverão possuir tampa conforme indicado em projeto. Caso não especificado 

deverá ser instalado tampa cega. 

Os interruptores e botoeiras serão instalados conforme indicado em projeto, em: 

 Sobrepor na parede 

 Embutida na parede em caixa de PVC 2”x4”; 

 Condulete múltiplo metálico 2”x4”; 

Referência Pial Plus ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.6. CAIXAS E CONDULETES 

5.6.1. CAIXA DE PVC 

Deverá ser fornecida e instalada caixa de PVC 2”x4” e 4”x4”. Estas caixas serão instaladas 

na parede ou no piso, sempre onde existir um ponto para interruptor, tomada, botoeira ou 

outro dispositivo que não seja aparente, ou conforme indicado em projeto. 

As caixas deverão ser de PVC, antichama. Deverão possuir fendas para as bitolas de 3/4” e 

1” nas paredes e fundo para recortar e acoplar eletrodutos. Caso exista a necessidade de 

acoplamento de uma bitola maior do que 1”, deverá ser utilizado redutor específico. 

Quando não especificado em projeto, as caixas deverão possuir espelho cego em PVC. 

Referência Pial Plus ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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5.7. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS 

Após a instalação, as eletrocalhas, perfilados e eletrodutos deverão ser limpos com ar 

comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante. O lubrificante para 

facilitar a passagem, caso necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o 

tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usado vaselina industrial neutra e talco 

industrial neutro, sendo vedado o uso de graxas. As partes que possuírem algum tipo de 

corrosão deverão ser tratadas com pintura anticorrosiva e ou substituídas caso o problema 

não seja sanado. 

As eletrocalhas e perfilados deverão ser suportadas por tirantes não sendo permitida uma 

distância de fixação superior a 2,0 m, independentemente da dimensão. O caminhamento 

deverá atender ao especificados no projeto e seus detalhes. 

Os materiais deverão suportar perfeitamente as condições ambientais, sendo instaladas de 

modo a não submeter os condutores elétricos a esforços mecânicos e térmicos. 

Onde possa existir dúvida dos sistemas instalados, deverão ser instalados em locais 

estratégicos placas de identificação de cada sistema.  

Os acessórios, como luvas, emendas, curvas, braçadeiras e outros, deverão da linha e da 

mesma fabricação das eletrocalhas, leitos, perfilados, eletrodutos e etc., respectivamente. 

 

5.7.1. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos poderão ser instalados: 

 Aparentes e no entreforro: aço galvanizado, tipo leve I, bitola indicadas em planta. 
As curvas e luvas deverão ter as mesmas características dos eletrodutos. As caixas 
e conduletes deverão ser do mesmo material. Bitola conforme projeto. Deverá 
atender a norma NBR 5598:2013. 

 Embutidos na parede e no piso: de PVC rígido roscável, acabamento interno liso, 
grande resistência mecânica e não propagador de chama, bitolas indicadas em 
planta. As curvas e luvas deverão ter as mesmas características dos eletrodutos. 
Deverá atender a norma NBR 15465. 
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A bitola mínima empregada deverá ser 3/4", exceto nos casos em que o eletroduto faça 

parte integrante de equipamentos montados em fábrica, desde que seja observada a 

ocupação interna máxima recomendada. 

Conforme item 6.2.11.1.2 da NBR 5410: “nas instalações elétricas abrangidas por esta 

norma só são admitidos em instalações aparentes e embutidas eletrodutos que não 

propaguem chama”. 

Todo o material para suporte dos eletrodutos, bem como de conexões (luva, bucha, prensa 

cabo, conduletes, tampas, etc.) deverão ser fornecidos com o eletroduto. 

Os eletrodutos deverão ser instalados paralelamente ou perpendicularmente às paredes, 

lajes, vigas ou estruturas. Deverão ser fixados aos suportes através de braçadeiras, não 

sendo admitido o emprego de solda. 

Os eletrodutos não deverão ser suportados por tubulações sujeitas à remoção ou que 

operem a temperaturas elevadas. Deverá ser mantida uma distância mínima entre os 

eletrodutos e outras linhas. 

Deverá ser evitada a instalação de circuitos elétricos em áreas onde a temperatura ambiente 

seja normalmente elevada ou possa, eventualmente, se tornar elevada. Nos casos onde 

isso seja inevitável, deverá ser dado um tratamento adequado no que se refere ao 

dimensionamento e escolha do material isolante dos condutores, os quais deverão ser 

protegidos através do uso de obstáculos contra a propagação de calor. 

Nas instalações externas, deverão ser analisados os efeitos da expansão térmica dos 

eletrodutos em trechos longos, bem como os demais movimentos e esforços sobre os 

suportes, tais como as oscilações devido a ventos. 

Em locais sujeitos a umidade intensa, deverão ser previstos drenos nos invólucros de 

equipamentos elétricos externos e nos pontos baixos da instalação. 

Caso necessário, deverão ser instaladas unidades seladoras nas entradas das caixas que 

contenham dispositivos elétricos, a fim de evitar a penetração de umidade. 

O raio da curvatura dos eletrodutos e dos acessórios empregados deverá permitir a 

execução dos raios mínimos de curvatura para os cabos. Deverá ser também observada a 

capacidade de dobramento dos eletrodutos sem sofrer danos mecânicos. O número de 
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curvas e desvios deverá ser reduzido ao mínimo, devendo ser empregadas caixas para 

puxamento ou emendas e demais acessórios onde necessários. 

Caso seja necessário, os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo 

longitudinal, conforme disposição da NBR 5410. 

Este item será medido pelo levantamento da quantidade de metros lineares de tubulação 

instalada em campo. Serão consideradas no fornecimento do item as conexões dos 

eletrodutos, os suportes, bem como os acessórios e miudezas necessárias ao perfeito 

funcionamento do sistema. Para a quantidade de suportes foi adotado que a cada 2m de 

tubulação tenha um conjunto de suportes ou fixação. 

Os dutos deverão estar marcados, de forma bem visível e indelével, com os seguintes: 

 Marca ou identificação do fabricante; 

 Diâmetro nominal em milímetros; 

 Classe ou a norma a que pertence o duto; 

Referência Carbinox ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.7.2. ELETROCALHAS 

As eletrocalhas serão de chapa de aço galvanizado, com divisória, atendendo ao 

estabelecido nas normas NBR-7008, NBR-7013 e 61537:2013, nas dimensões indicadas no 

projeto. Serão fixados com todos os acessórios adequados pré-fabricados e de mesma linha 

das eletrocalhas. 

Eletrocalhas de cabos instaladas ao tempo e em descidas deverão ser instaladas com 

tampa. Todas deverão ser de aço galvanizado. 
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As eletrocalhas deverão ser fornecidas com todos os acessórios, tais como: curvas 

horizontais e verticais, “T”s, cruzetas, cotovelos, reduções, desvios, emendas, flanges, 

gotejadores e saídas para eletrodutos e perfilados. 

Além disso, deverão ser fornecidas com acessórios de suporte, tais como: suportes, tirantes, 

parafusos, chumbadores, etc. 

A rota do sistema de eletrocalhas para cabos deverá evitar a passagem próxima de 

equipamentos que apresente perigo de incêndio ou alta probabilidade de ocorrência de fogo. 

Os cabos deverão ser identificados com a numeração de circuito do projeto próximo às 

extremidades e ao longo da instalação. 

Complementam o fornecimento deste item todas as conexões, acessórios, miudezas e 

suportes necessários à perfeita instalação deste item. Para a quantidade de suportes foi 

adotado que a cada 2m de tubulação tenha um conjunto de suportes ou fixação. 

Referência Mopa, Dispan ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.7.3. PERFILADO PERFURADO 38X38MM 

Perfilado metálico perfurado 38x38mm, 16MSG, zincado. Estes perfilados deverão ser 

instalados aéreos, com a finalidade de transportar os cabos de energia para o sistema de 

iluminação e tomadas. 

Os perfilados instalados deverão ser zincados, e os perfilados instalados ao tempo ou em 

descida deverão ser fornecidos com tampa. 

Deverão ser fornecidos com todos os acessórios, tais como: suportes, emenda, junção “L”, 

junção “T”, saída lateral, saída final, etc. 

Além disso, deverão ser fornecidos com acessórios de suporte, tais como: suportes, tirantes, 

parafusos, chumbadores, etc. 
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Complementam o fornecimento deste item todas as conexões, acessórios, miudezas e 

suportes necessários à perfeita instalação deste item. Para composição do custo final, 

considerar que a cada 2m deverá ser instalado um conjunto de suporte da perfilados. 

Referência Mopa, Dispan ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.8. CONDUTORES ELÉTRICOS 

A passagem de cabos em eletrocalhas, leitos, canaletas e eletrodutos deverá ser precedida 

de limpeza com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante. O 

lubrificante para facilitar a passagem, caso necessário, deverá ser adequado à finalidade e 

compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usado vaselina industrial 

neutra e talco industrial neutro, sendo vedado o uso de graxas. 

As emendas e derivações de condutores só poderão ser feitas onde existirem caixas de 

passagem. Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou 

dutos.  

As emendas dos cabos de isolamento até 1 kV deverão ser feitas com conectores de 

pressão ou luvas de aperto ou compressão, sendo a compressão feita por alicate apropriado 

para compressão.  

As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de 

auto fusão até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia 

sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento 

deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor.  

As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar 

ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, 

junções ou terminais. 
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5.8.1. FORÇA (ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS E EQUIPAMENTOS) 

Cabo de cobre flexível de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, 

encordoamento classe 5, isolado em EPR 90º C não propagante e auto-extinguível de 

chama, trazendo impressos na capa, a intervalos regulares, a marca, secção e tipo. 

Fabricado conforme norma NBR 13248:2014 e NBR 13570:1996, seção nominal conforme 

projeto, sendo que a seção mínima deverá ser 6 mm². 

Os condutores para a alimentação dos quadros não deverão possuir emendas em hipótese 

alguma. 

Referência Pirelli, Siemens, Conduspar ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.8.2. DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITOS TERMINAIS) 

Condutor de cobre flexível de baixa tensão, classe de encordoamento 5, de cobre nu, 

eletrolítico, têmpera mole, camada interna e externa em composto termoplástico de PVC 

sem chumbo, tipo BWF, ou seja, possuem características especiais quanto a não 

propagação e auto extinção do fogo, tensão de isolamento 450/750V, temperaturas 

máximas de 70°C em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, 

trazendo impressos na capa, a intervalos regulares, a marca, secção e tipo. Fabricado 

conforme a NBR NM 247-3, seção nominal conforme projeto, sendo que a seção mínima 

deverá ser 2,5 mm². 

Os rabichos para ligação de luminárias deverão ser com cabos 3x#2,5mm² tipo multipolar 

(LSOH), com conector fêmea no caso de distâncias até 1,5 m e em eletrodutos flexíveis 

metálicos (sem capa de PVC) para distâncias maiores. 

Todos os rabichos a partir das luminárias deverão ser providos de conector macho.  

Para alimentação das luminárias fixadas em perfilados nas áreas de garagens, deverão ser 

utilizadas caixas com tomadas 2P+T universal fixadas sobre o próprio perfilado. 
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Referência Pirelli, Siemens, Conduspar ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.8.3. INSTALAÇÃO 

Em todos os casos em que os condutores forem acima da bitola de 25 mm² e instalados em 

eletrocalhas, leitos ou dutos, a distância entre circuitos em paralelo (2D) deverá ser 

aproximadamente o dobro da distância entre os eixos dos cabos de cada circuito (D), 

conforme figura 1. 

Quando existirem diferentes níveis de eletrocalhas, a distância mínima entre níveis deverá 

ser 300 mm. 

 

 

Figura 1 - Arranjo dos condutores elétricos em eletrocalha 

A disposição das fases entre os circuitos deverá ser rigorosamente seguida, em qualquer 

arranjo. Cabos de sistemas diferentes, quando instalados lado a lado, deverão ter ser sua 

sequência de fases invertida. 

A amarração dos cabos em cada circuito deverá ser feita em intervalos pequenos, de forma 

a manter a mínima distância entre os três cabos, durante todo o percurso. 
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A amarração deverá ser adequada para evitar que esforços dinâmicos provocados por 

correntes de curto assimétricas provoquem afrouxamento. Obs.: A sequência de fases 

indicada (RST) corresponde às sequências (123), (UVW), (L1,L2,L3), (A,B,C), etc. 

As emendas de cabos devem recompor todas as camadas originais de fabricação do cabo, 

e devem possibilitar, no mínimo, a mesma garantia de isolamento e estanqueidade do cabo. 

Conectores e terminais de compressão, em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado, 

com baixa resistência ao contato. Os condutores para a alimentação dos quadros não 

deverão possuir emendas em hipótese alguma. 

Para amarração dos cabos, deverão ser utilizadas braçadeiras plásticas dentadas auto-

travantes em nylon 6/6, Insulok. Referência: Hellermann ou equivalente técnico. 

Para isolamento dos cabos, deverão ser utilizadas fitas plásticas isolante em PVC 

antichama. Referência: Pirelli, 3M ou equivalente técnico. 

 

5.8.4. IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES 

Os condutores deverão ser identificados conforme Tabelas 3 e 4. Todos os cabos com bitola 

até 16 mm² devem ser na cor especificada. Para cabos a partir da bitola de 25 mm² os 

condutores fase poderão ter suas cores identificadas por fita isolante na cor correspondente 

conforme NBR 5410 ou concessionária de energia local. 

Os condutores deverão ser identificados através de marcadores em plástico semirrígido, 

com encaixe para alinhamento, instalação em posição intermediária do cabo, em tamanhos 

adequados às diversas bitolas dos condutores. Referência: Helaclip Hellermann ou 

equivalente técnico. 

E também através de porta-marcadores ajustáveis e marcadores em PVC flexível, para 

condutores agrupados, para temperaturas de até 70ºC. Referência: Ovalgrip Hellermann ou 

equivalente técnico. 

Deverão ser presas através de braçadeiras plásticas dentadas auto-travantes em nylon 6/6, 

Insulok. Referência Hellermann ou equivalente técnico. 
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5.9. QUADROS ELÉTRICOS 

Quadros elétricos, tipo embutir em chapa metálica 18/16/14#USG, pintura epóxi pó, cor 

RAL7032, chassis de montagem, fecho rápido, espelho metálico c/ dobradiça, padrão DIN, 

montagem em trilho, barramento de cobre para 3 fases (nitratizados, isolados com 

termocontrátil), neutro e terra, montados conforme projetos específicos e normas 

NBR60529, NBR5410 e NR10, contendo conforme projeto: 

 Tensão nominal: 220/127V; 

 Barramento para corrente nominal conforme projeto, de cobre eletrolítico estanhado, 
dando preferência à utilização de barras com maior largura e menor espessura para 
permitir melhor contato entre as barras e os terminais; 

 Dimensões conforme projeto; 

 Classe de proteção do quadro: IP-31; 

Os painéis deverão ser executados conforme diagramas constantes em projeto. 

Referência Kirsten ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado, testado, comissionado, feito o start-up e 

aprovado pela Fiscalização conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.9.1. DISJUNTORES 

 Disjuntor geral tripolar, capacidade conforme projeto, com corrente mínima de 
interrupção IEC 947-2 - Icu mín 20 kA (220/127V). (Ref. Schneider, Siemens, ABB ou 
equivalente técnico); 

 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), Classe II, Inmín=20 kA, Ucmín=175 V, 
Utmín=275 V, Upmáx=2,5 kV. (Ref. Schneider, Siemens, Pial Legrand, ABB ou 
equivalente técnico) 

 Disjuntor DR de corrente nominal residual de 30 mA, tripolar de corrente nominal de 
25 A, Tipo AC, 220/127 VCA - 50/60Hz. (Ref. Schneider, Siemens, Pial Legrand, 
ABB ou equivalente) 

 Disjuntor tripolar, capacidade conforme projeto, com corrente mínima de interrupção 
IEC 947-2 - Icu mín 20 kA (220/127V). (Ref. Schneider, Siemens, ABB ou 
equivalente técnico); 
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 Mini-disjuntor bipolar, capacidade conforme projeto, com corrente mínima de 
interrupção IEC 947-2 - Icu mín 5 kA (220/127V). (Ref. Schneider, Siemens, ABB ou 
equivalente técnico); 

 Mini-disjuntor monopolar, capacidade conforme projeto, com corrente mínima de 
interrupção IEC 947-2 - Icu mín 5 kA (220/127V). (Ref. Schneider, Siemens, ABB ou 
equivalente técnico); 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado, testado e aprovado pela Fiscalização 

conforme especificações e plantas do projeto. 

 

5.9.2. ENSAIOS E NORMAS 

Os quadros deverão ser submetido aos ensaios de rotina, devendo o custo desses ensaios 

devem estar incluídos no preço dos mesmos. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve 

possuir certificados de laboratório independente para comprovar a capacidade do quadro 

em suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos. 

Os ensaios de rotina e tipo são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com 

as normas citadas nesta especificação técnica. 

A Contratante se reserva o direito de exigir, quando julgar oportuno, certificados de ensaios 

de rotina e tipo realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem do 

Quadro. 

Ensaios de Rotina: 

 Ensaios dielétricos; 

 Operação mecânica; 

 Verificação de continuidade de fiação; 

 Ensaio funcional; 

 

Ensaios de Tipo: 

Os custos para a execução dos ensaios será de responsabilidade da empresa contratada. 
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Deverão ser previstos os seguintes ensaios: 

 Elevação de temperatura; 

 Tensão suportável; 

 Curto-circuito; 

 Grau de proteção; 

 Verificação da eficácia do circuito de proteção (aterramento); 

 Verificação da operação mecânica (das partes móveis); 

 Relatório de Ensaios. 

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados por inspetores credenciados pela 

Contratante. Deverão ser registradas todas as condições e resultados dos ensaios, durante 

sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatório a ser 

assinados por todos os presentes no final dos ensaios. 

O responsável pelo ensaio e pelo relatório deve emiti-lo para aprovação formal da 

Contratante dentro de 48 horas da conclusão do ensaio, em 5 vias. 

 

Normas 

As unidades de medidas a serem utilizadas deverão ser as do sistema métrico, 

normalizadas no Brasil. 

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: 

 Painéis de Baixa Tensão NBR IEC 60439-1; 

 Disjuntores de Baixa Tensão IEC 60947.2; 

 Grau de Proteção NBR IEC 60529, 

 Interruptores Interpact IEC 408; 

 Contatores IEC 947.4; 
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 Relés térmicos IEC 947.4; 

 Todos os quadros de distribuição devem ser providos de dispositivos de proteção, 
isolação de terminais energizados e sinalização padronizada, conforme requisitos da 
NR10. 

 

Condições Ambientais 

Os equipamentos deverão dimensionados levando em consideração as condições abaixo 

listadas: 

 Altitude: inferior a 1.000m; 

 Temperatura ambiente: máxima: +40ºC 



  
 

CENTRO COMERCIAL 

 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-ELE-ET-E001-00 22/38 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SPDA 

6.1. BARRA CHATA 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar barra chata em aço galvanizado à fogo 7/8 "x 

1/8" x 3,0 m (70 mm²) com furos de Ø7 mm e curvas 90° de barra chata em alumínio 7/8" x 

1/8" x 300 mm (70 mm²), instaladas conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de barra chata e peça de curva, 

fornecidos e instalados, conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-761 e TEL-778 ou equivalente técnico. 

 

6.2. TERMINAL AÉREO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar terminais aéreos de aço galvanizado de 3/8” x 

300 mm. Estes terminais deverão ser instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por terminal aéreo, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-5124 ou equivalente técnico. 

 

6.3. PARÁ-RAIO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar para-raios tipo “Franklin”, em latão cromado 

350mm, rosca ¾”, com duas descidas, instalado em mastro de 3 metros x 1.1/2” contendo 

sinalizados noturno de obstáculos com suporte, conjunto de estaiamento rígido de 3 metros 

x 2” e base de 2”, conforme detalhe em projeto. 
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Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por conjunto de para-raios, fornecidos e 

instalados, conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência TEL-022 da Termotécnica ou equivalente técnico. 

 

6.4. TERMINAL DE COMPRESSÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar terminal de compressão estanhado de 1 furo 

para cabo de 16 mm², instalados conforme indicado em projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por peça de terminal, fornecidos e instalados, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-5135 ou equivalente técnico. 

 

6.5. CABO DE COBRE NÚ 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar cabo de cobre nú #16mm² e #50mm², conforme 

a norma NBR 5419, em contato com a edificação e para a malha de aterramento. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por metro de cabo de cobre nú, fornecido e 

instalado, conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Conduspar, Ficap, Pirelli ou equivalente técnico. 
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6.6. CAIXA DE INSPEÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar Caixa de Inspeção para aterramento com 

diâmetro de 300mm, profundidade 300mm, em cimento agregado, com tampa de ferro 

fundido reforçada, com escotilha. 

As caixas serão colocadas onde previsto no projeto, devendo ser providenciado 

adequadamente à escavação da vala e o reaterro no entorno das mesmas. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por caixas de inspeção, fornecida e instalada, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-513 e TEL-536 ou equivalente técnico. 

 

6.7. HASTE DE ATERRAMENTO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar haste cobreada tipo Copperweld 5/8’’ x 3 m 

(camada min. 250μm de espessura). 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para as ligações e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por haste de aterramento, fornecida e instalada, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-5820 ou equivalente técnico. 

 

6.8. CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar caixa de equipotencialização de potenciais, com 

tampa (210mm x 210mm), em aço com barra em cobre espessura 6mm, contendo 8 

terminais para cabo de cobre #16mm² e 1 terminais para cabo de cobre #50mm². 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por caixa, fornecida e instalada, conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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Referência Termotécnica, modelo TEL-901 ou equivalente técnico. 

 

6.9. CONECTOR SPLIT-BOLT 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar conectores split-bolt de 16 à 50 mm² em latão 

estanhado com pino de Ø½”. Estes conectores deverão ser instalados para conexões 

diversas conforme projeto. 

Devem estar incluídos todos os materiais e acessórios para a instalação e a mão de obra 

envolvida. 

Os serviços aceitos serão medidos e pagos por conector split-bolt, fornecido e instalado, 

conforme especificações e plantas do projeto. 

Referência Termotécnica, modelo TEL-6625 ou equivalente técnico. 

 

6.10. LAUDO DE MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO 

Depois de feito todo o aterramento deverá ser medida a resistência ôhmica do solo. De 

posse da leitura e confirmando-se valores mínimos estipulados por norma, o sistema de 

aterramento estará aprovado. Caso os valores medidos não confirmarem, o sistema deverá 

ser corrigido e testado novamente até os resultados estarem de acordo. 

A contratada deverá fornecer laudo de medição da malha de aterramento, comissionamento 

das instalações de SPDA e fornecer uma declaração de conformidade das instalações de 

SPDA conforme NBR-5419:2015. 

O serviço aceito será medido e pago após a entrega do Laudo. 
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7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SDAI 

7.1. CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

Central de alarme de incêndio endereçável, bivolt automático, instalação em classe A, 

compatível com os dispositivos endereçáveis, tais como acionadores, detectores e sirenes. 

A central de alarme deve possuir as seguintes características mínimas: 

 Tensão de alimentação 230 Vac 

 Frequência: 60 Hz 

 Consumo máximo: 350 W 

 Corrente de Saída: 7 A 

 Baterias: 1 unidade 12V/45Ah 

 Grau de Proteção: IP 30 

 Temperatura Ambiente: 0° / +50° C 

 Endereçável 

 Número de laços mínimo: 4 (quatro) 

 Topologia Classe A ou B 

 Mecanismo de alarme Leitura do estado do dispositivo 

Deverão ser fornecidos manuais de Operação, Manutenção, Comissionamento e 

Administração dos Sistemas. 

As centrais deverão ser montadas, instaladas, configuradas e testadas conforme projeto. 

Deverão ser utilizados todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, 

necessários para a execução desta atividade. 

Juntamente com o fornecimento da central, deverão ser fornecidos os serviços de 

programação e configuração da central. 

Todos os elementos deverão ser identificados com “Tag” ou identificador, zona lógica e 

descrição do local de instalação. O nome do local de instalação deverá seguir, sempre que 

possível, a identificação do local conforme projeto de arquitetura. Isto facilitará a 

identificação do local onde houver ocorrência de evento. 

A central de incêndio deverá possuir na frente uma área livre mínima de 1m². 

Referência Securiton, modelo SecuritiFire 3000. 
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7.2. ACIONADOR MANUAL 

O acionador manual endereçável de tipo “Quebre o Vidro”, rearmável. Ao ser acionado, 

comunica a existência de uma emergência para a central de alarme de incêndio por 

aumento de corrente no laço de alimentação, indicando o ponto exato do ocorrido através do 

seu endereço definido. 

Fornecimento e instalação de Acionadores Manuais conforme projeto, com as seguintes 

características mínimas: 

 Tensão de operação 7 a 31 Vdc 

 Temperatura de operação -10 a 55 °C 

 Endereçável 

 Rearme através de reposição do vidro 

 Indicador visual LED (vermelho) 

 Instalação 2 fios laço (sem polaridade) 

 Classe de instalação A ou B 

 Cor Vermelha 

 Grau de Proteção: IP 24 

Este dispositivo deverá ser montado, instalado, configurado e testado conforme projeto. 

Deverão ser utilizados todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, 

necessários para a execução desta atividade. 

Referência Securiton, modelo MCP 545 X. 

 

7.3. AVISADOR SONORO/VISUAL 

O sinalizador audiovisual foi desenvolvido para gerar dois sinais em um único dispositivo. 

Quando acionado, ele dispara um aviso visual e sonoro alertando sobre a ocorrência de um 

princípio de incêndio, informando o ponto exato da ocorrência através do endereço definido. 

Fornecimento e instalação de Avisadores Sonoro/Visual conforme projeto, com as seguintes 

características mínimas: 

 Tensão de operação 20 a 30 Vdc 

 Corrente em alarme: 1,4 mA 
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 Pressão sonora até 110 dB/m 

 Sinalização visual (flash) 

 Indicador visual LED (vermelho) 

 Cor Vermelho 

 Material ABS 

 Grau de Proteção: IP 65 

Este dispositivo deverá ser montado, instalado, configurado e testado conforme projeto. 

Deverão ser utilizados todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, 

necessários para a execução desta atividade. 

Referência Securiton, modelo Valkyrie. 

 

7.4. CABOS PARA LAÇO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

Fornecimento e instalação de cabo blindado multipolar 02 vias de #1,5mm² em cobre 

eletrolítico e classe de encordoamento 2, têmpera mole, classe I, isolação em PVC/A classe 

70% C antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster, blindagem com fita 

de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado (sólido ou encordoado) e 

cobertura em PVC/E classe 105ºC antichama, identificação das veias, isolação externa na 

cor Vermelha, tensão de isolamento 600V, para ligação de detectores, acionadores e 

avisadores sonoros e visuais destinados ao alarme de incêndio. Conforme normas NBR 

6880 NBR 6148, NBR 9441. 

Os cabos deverão ter as seguintes cores: 

 Cabo para Detectores e Acionadores: Cor vermelha 

Referência Lipperfil ou equivalente técnico. 

 

7.5. COMISSIONAMENTO E ENTREGA DO SISTEMA 

Todos os sistemas instalados devem ser comissionados. Para o comissionamento dos 

sistemas de detecção e alarme de incêndio, devem ser efetuados no mínimo os 
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procedimentos descritos em 8.1 da NBR-17240:2010, para a verificação das condições de 

funcionamento e sinalização de 100 % dos equipamentos. 

O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico 

capacitado e demais meios necessários. 

O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execução do comissionamento do 

sistema. Caso o cliente opte por não acompanhar os ensaios, o comissionamento deve ser 

realizado e registrado pelo fornecedor e aceito pelo cliente. 

O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e assinado pelo 

instalador, fazendo parte da documentação final de entrega do sistema. 

 

7.6. PROCEDIMENTOS 

7.6.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 

Deverão ser fornecidos manuais, desenhos de instalação, diagrama de interligação etc., 

atualizados de acordo com a montagem final. 

 

7.6.2. ACIONADOR MANUAL 

Devem ser ativados adequadamente, e deve ser garantido que a central seja ativada no 

máximo em 15 s, indicando corretamente o local ou a linha em alarme. 

 

7.6.3. CIRCUITOS ELÉTRICOS 

Devem ser executados ensaios de circuito aberto, fuga a terra e curto-circuito, em pontos 

aleatórios de cada um dos circuitos de detecção. O ensaio de circuito aberto consiste em 

desconectar um dos fios de cada tipo de equipamento existente no circuito ensaiado ou 

retirar o detector pontual de sua base. O ensaio de curto-circuito deve ser efetuado 

conectando-se condutores de cada circuito entre si. O ensaio de fuga a terra consiste em 

conectar cada condutor do circuito de detecção ao aterramento do sistema. Estes eventos 

devem ser sinalizados na central, no máximo em 2 minutos. 
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7.6.4. AVISADOR E INDICADOR 

Devem ser executados dois ensaios em cada dispositivo, sendo um de atuação e outro de 

audibilidade e visibilidade. 

O ensaio de atuação em todos os avisadores deve ser efetuado, fazendo-se operar um 

detector ou acionador manual correspondente ao circuito do avisador ensaiado, que deve 

atuar dentro de 30 s. Os avisadores temporizados pela central devem atuar 

automaticamente no tempo especificado. 

O ensaio de audibilidade consiste em verificar se o avisador sonoro é perfeitamente audível 

em qualquer ponto do ambiente no qual está instalado, apesar do nível de ruído do local nas 

condições normais de trabalho. 

O ensaio de visibilidade consiste em verificar sua operação na distância mínima frontal de 

15 m de qualquer avisador. Esta verificação deve ser realizada na pior situação, 

considerando-se a luz natural e artificial do ambiente. 

 

7.6.5. CENTRAL 

O ensaio da central tem por objetivo a verificação de funcionamento de cada uma das 

funções e dos circuitos de detecção, alarme e comandos a ela interligados. Um curto-circuito 

ou uma interrupção nos fios de interligação deve ser indicado na central e repetido no painel 

repetidor e/ou painel sinóptico. 

Devem ser executadas as seguintes verificações: 

 Gabinete da central está apropriado ao lugar em que foi instalado; 

 Acessibilidade para a operação e manutenção, mantendo uma área livre mínima de 

1 m² em frente à central; 

 Cada módulo, borne de ligação, circuito ou fusível são identificados adequadamente 

e de que os pontos alimentados com 115/230 Vca estão devidamente sinalizados e 

protegidos contra toque acidental; 

 Sinalização-padrão: vermelha para alarme, amarela para falha, verde para 

funcionamento. Outras cores somente podem ser utilizadas para a indicação de 

informações secundárias; 



  
 

CENTRO COMERCIAL 

 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-ELE-ET-E001-00 31/38 

 De alteração de um estado de funcionamento para outro é acompanhada por um 

aviso sonoro, com sons distintos para falha e alarme. A central deve possuir tecla 

para inibir o aviso sonoro manualmente, mas, a cada novo evento, reativar o alerta 

sonoro automaticamente. O som de alarme tem prioridade sobre o som de falha e 

muda o tom, no caso do alarme ser recebido durante uma falha anunciada. 

 Todos os alarmes estão memorizados na central e a indicação do alarme somente é 

eliminada com a correção do elemento em alarme e reset da central. 

 Todas as indicações de falha na central somente serão eliminadas com a correção 

do evento de falha, como: 

o a) falha na alimentação primária; 

o b) falha na ligação da bateria ou sistema de alimentação de emergência; 

o c) baixa isolação ou fuga a terra.  

 Verificação de que dentro da central ou na parede perto dela existe a informação de 

como operar a central, em caso de alarme ou falha, em português. 

 Verificação das informações de identificação do fabricante e fornecedor. 

 Com a fonte de alimentação principal, energizar o circuito de maior consumo de 

corrente por 10 min, estando a fonte de emergência ou bateria do sistema 

desconectada. A fonte principal não pode apresentar nenhuma falha neste período, 

nem tensão de saída abaixo de 24 Vcc ou acima de 32 Vcc. 

 Verificar os dados técnicos da fonte de emergência ou bateria, de acordo com a 

planilha de cálculo da bateria. 

 

7.6.6. TEMPO DE RESPOSTA DE SINALIZAÇÃO. 

Devem ser executados os seguintes ensaios: 

 O ensaio de atuação deve ser efetuado fazendo-se entrar em condição de alarme um 

detector ou acionador manual correspondente ao circuito do comando em ensaio, 

devendo este atuar dentro de 30 s.  

 O ensaio de falha deve ser efetuado colocando-se qualquer elemento do sistema em 

condição de falha, verificando a sua sinalização em um tempo máximo de 2 min. 
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7.7. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO SISTEMA 

Após conclusão satisfatória do comissionamento, devem ser emitidos certificados de 

entrega de obra e termo de garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo 

instalador e pelo cliente ou seu representante. 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CFTV 

Em atendimento à Recomendação a nº 11, de 22 de maio de 2007 do CNJ, as 

especificações técnicas deverão, sempre que possível, ser orientadas à sustentabilidade, 

seja na fabricação do produto, em sua instalação, e até mesmo na forma como o material 

deverá ser dispensado após sua vida útil. Quando disponível, deverá ser dada preferência 

na compra de materiais certificados com as Diretivas RoHS, WEEE e UL94. 

 

8.1. CÂMERA IP FIXA DOMO 

Câmera IP speed dome Full HD, 2 MP, alimentação PoE+, IP 67, com as seguintes 

características mínimas: 

 Deve possuir resolução mínima de 2688 x 1520 pixels; 

 Deve operar em modo colorido com iluminação mínima igual ou inferior à 0,35 Lux; 

 Deve permitir ajustes manuais de ângulo de instalação mínimo: panorâmico em ± 

175°, vertical em ± 65° e rotação em ±150°; 

 Deve implementar obrigatoriamente formato de compressão H.264 e MJPEG ou 

H264 e JPEG ou H264 e MPEG; 

 Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de 

fundo e/ou balanço automático de branco (auto white balance); 

 Deve possuir saída de rede Ethernet via conector RJ45 padrão 10/100Base-T; 

 A câmera deve receber alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af diretamente 

em seu conector RJ45, sem a necessidade de adaptadores externos; 

 Deve ser fornecida com capacidade instalada para alarmar quando detectar 

movimentos e quando tiver sua lente encoberta; 

 Deve possibilitar operação com temperaturas entre 0º C a +40º C; 

 Todos os acessórios para instalação e fixação em parede ou teto deverão ser do 

mesmo fabricante da câmera e serem fornecidos pela CONTRATADA; 

 Deve ser fornecida em domo fumê ou transparente, resistente a vandalismo com 

grau de proteção IK08 ou superior, que deve proteger a câmera da poeira e 

umidade; 

 Deve ser fornecida com capacidade instalada para operar integrada com o sistema 

de monitoramento fornecido; 
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 Possuir capacidade de armazenamento local a través de SD/MicroSDcard, compact 

Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb; 

 Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) 

através da câmera; 

 Possuir garantia do fabricante de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses comprovada 

por carta de fabricante e/ou informação constante no site do fabricante; 

 O fabricante da câmera deve fornecer sem custos adicionais um software para 

gerenciamento das câmeras do sistema, este software deve contemplar, no mínimo, 

os seguintes recursos: 

o Atualização de firmware das câmeras remotamente e capacidade para 

executar a atualização de pelo menos 50 (cinquenta) câmeras 

simultaneamente; 

o Conexão direta com web server do fabricante para a busca de firmwares mais 

recentes disponibilizados; 

o Recurso para reinicializar e redefinição das câmeras para os parâmetros de 

fábrica; 

o Adicionar, alterar e excluir usuários e senha de acesso às câmeras; 

o Adicionar analítico de vídeo inteligente embarcado nas câmeras; 

o Possibilitar o reset de restauração para os padrões de fábrica através e 

procedimento utilizando botão físico no hardware da câmera. 

Referência Intelbras - VIP 5220 SD, AXIS, modelo Axis M3046-V ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

8.2. CABO F/UTP 4 PARES (23AWG) - CATEGORIA 6  

Será instalado o cabeamento F/UTP em todas as instalações de CFTV, seguindo os 

requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ABNT NBR:14703 e ABNT NBR:14705, 

Categoria 6. 

 Deve atender plenamente às especificações contidas na norma ANSI/EIA/TIA-568-

C.2 (Categoria 6) - (Balanced Twisted Pair Cabling Components).  
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 Diâmetro Nominal do Cabo: 7,0mm. 

 Deve ser homologado pela ANATEL.  

 Blindado. 

 Deve ser composto por condutores de cobre sólido, e capa externa em LSZH, com 

grau de flamabilidade na categoria LSZH tipo 3, conforme IEC 60332-3, quanto à 

toxidez dos gases gerados na queima, deve-se atender as normas NES 713 (LSZH) 

e NBR 12139 (LSZH e LSZH-1); 

 Certificado pela Diretiva RoHS e UL 94 V-0; 

 Deve possuir impresso na capa externa, o nome do fabricante e marcação 

sequencial métrica (300-0m). 

 Deve possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par. 

 Deve ser certificado através do Teste de Power Sum, comprovado através de 

catálogo e/ou folders do fabricante. 

 Deve ser apresentado através de catálogos, testes das principais características 

elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO 

(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para frequências de 100 e 

500 MHz seguindo a norma TIA-568-C.2. 

Referência Furukawa ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por m (metro linear) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

8.3. CONECTOR (TOMADA) RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 - BLINDADO  

Instalação em uso interno de pontos de acesso na área de trabalho para tomadas de 

serviços em Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, 

segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ISO/IEC11801, FCC 

PARTE 68 e NBR:14565, para cabeamento horizontal blindado (F/UTP) de uso interno. 

 Deve atender plenamente aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

(Categoria 6). 

 Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). 
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 Vias de contato planas para aumentar a superfície de contato com o conector macho, 

produzidas em cobre-berílio, com camada de ouro de 1,27 μm. 

 Terminais de conexão padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG (diâmetro 

isolado até 1,27 mm). 

 Deve possuir protetores traseiros para as conexões (dust cover) e tampa de proteção 

frontal removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone 

de identificação (ANSI EIA/TIA 606). 

 Com angulação de conectorização de 90 graus quando instaladas em conduletes, ou 

utilização de condulete com dimensões adequadas a curvatura do cabo Cat. 6. 

 Com angulação de conectorização de 180 graus quando instaladas em patch panels 

ou caixas de consolidação. 

 Deve ser homologado pela ANATEL. 

 O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a 

ANSI EIA/TIA 568B.2.10. 

 Identificação do componente como Categoria 6 Blindado, gravado no frontal do 

conector.  

 As tomadas serão instaladas nos locais de trabalho previstos nos desenhos de 

projeto previamente aprovados. Também deve ser prevista a instalação completa em 

todos os patch panel’s e caixas de consolidação. 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento das tomadas, sua instalação e a interligação 

dos cabos F/UTP. Além disso, também fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a 

verificação e testes de instalação, o comissionamento e certificação da rede. 

Referência Furukawa ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

8.4. RACK DE PAREDE - 19’’ 16U X 670 MM 

Deverá ser fornecido e instalado Rack em gabinete fechado com, no mínimo, as seguintes 

características: 
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 Ser do tipo gabinete fechado, padrão 19’’ de largura externa e altura útil de 16 U’s 

(U’s - unidades de altura), profundidade no mínimo de 670 mm; 

 Possuir organizadores laterais verticais tipo calha ou gancho em anel (hook and 

loop), na parte frontal e traseira compatível com o dimensionamento das cablagens 

vertical e horizontal; 

 Possuir portas laterais do tipo removíveis; 

 Possuir porta frontal com chave; 

 Porta Frontal com acrílico Fume; 

 Longarina verticais ajustáveis em profundidade, em aço galvanizado 1,2mm;  

 Possuir uma régua de alimentação elétrica com filtro de no mínimo 6 tomadas 

elétricas de 20 A do tipo tripolar, fase, neutro e terra, (2P+T) padrão NBR 14136 

Plugues e tomadas, classe de isolamento de 250Vca, com potência total para 1500 

Watts. As réguas deverão ser instaladas na parte posterior do rack e fornecidas com 

todo o kit de fixação para rack. Devem ser fornecidas réguas com quantitativo 

suficiente para atender as necessidades dos equipamentos ativos instalados, sendo 

disponibilizada uma reserva técnica de 20% em tomadas. 

 Deve ser fornecido o conjunto de porca-gaiola M5 x 16 para todas as U’s do rack; 

 Deve ser previsto instalar sistema de ventilação forçada para rack constituído por 

ventiladores no teto de cada rack; 

 Facilidade de aterramento via perfil galvanizado; 

 Confeccionado em aço; 

 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, 

para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569). 

Para a execução do Rack de parede deve-se prever uma distância entre outros obstáculos 

(considerando a parte frontal e lateral) de no mínimo 60 cm, de tal forma que permita a 

manutenção e ventilação no equipamento.  

Instalar 01 (um) organizador horizontal de cabos intercalando a cada elemento ativo e 

passivo de rede. 

Instalar 01 (uma) bandeja fixa de 600mm. 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos rack’s, sua instalação, a cablagem 

interna e interligação de todos os equipamentos e materiais que o compõe.  
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Faz parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a verificação e testes 

de instalação, o comissionamento e certificação da rede. 

Referência Fibracem, Furukawa ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

8.5. GRAVADOR DE VÍDEO 

Gravador digital de vídeo para instalação em Rack, e uso para sistema de CFTV, com no 

mínimo 16 portas e a seguintes características mínimas: 

  Exibição e gravação de imagens em tempo real; 

 Reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto; 

 Métodos de backup de fácil utilização através de dispositivos USB e download por 

rede; 

 Servidor web incorporado para acesso remoto ao NVD; 

 Stream de vídeo; 

 Detecção de movimento; 

 Porta Ethernet: 1 porta RJ45 (10/100 MB); 

 Interfaces de conexão: 1 HDMI e 1 VGA; 

 Resolução da saída de vídeo: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 e 1027×768; 

 Zoom digital 

Referência Intelbras - NVD 3108 P ou equivalente técnico. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) o Memorial Descritivo 

do Projeto Executivo das Instalações Mecânicas - Climatização para a construção do centro 

comercial, localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas, Município de 

Belém/PA, usando como base o projeto arquitetônico recebido, no levantamento técnico 

realizado, nas necessidades do cliente, nas soluções mais vantajosas e na viabilidade 

econômica do Projeto. 

Este memorial compreende a descrição das instalações do sistema de climatização que 

inclui o sistema de ar condicionado para a área administrativa, descrição dos materiais, 

equipamentos e serviços para projetar a nova instalação com maior eficiência energética e 

menor custo e que atenderá as necessidades e expectativas do PROMABEN.  

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR – Normas Técnicas Brasileiras 

TBU - Temperatura de bulbo úmido (°C) 

TBS - Temperatura de bulbo seco (°C) 

T máx. – Temperatura máxima registrada (°C) 

T min. – Temperatura mínima registrada (°C) 

TPO – Temperatura de ponto de orvalho (°C) 

ⱳ – Umidade Absoluta (g/kg ar seco) 

U – Umidade Relativa (%) 

VRF – Fluxo de refrigerante variável 

ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 

TR - Tonelada de Refrigeração 

FA – Fator de área (m2/TR) 

FS – Fator de calor sensível 

TR – tonelada de refrigeração 

BTU/h – British Thermal Unit per Hour (Unidade térmica britânica por hora)  
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COP - “Coefficient Of Performance” ou “Coeficiente de Desempenho”. 

Q – vazão 

N – número de equipamentos 

T – numero de trocas de ar por hora 

V – volume de ar 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

O projeto e execução seguirão preferencialmente normas nacionais, com exceção de itens 

ou aplicações específicas ainda não regulamentadas no Brasil, onde serão aceitas normas 

internacionais amplamente aceitas e utilizadas no mercado brasileiro. O projeto do Sistema 

de Ar Condicionado será elaborado embasado nas seguintes publicações e normas: 

 NBR 5410 Execução de instalações elétricas de baixa tensão;  

 NBR 16401-1:2008 Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e 

Unitários: Parte 01 – Projeto das Instalações; 

 NBR 16401-2:2008 Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e 

Unitários: Parte 02 – Parâmetros de Conforto Térmico; 

 NBR 16401-3:2008 Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e 

Unitários: Parte 03 – Qualidade do Ar Interior; 

 ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers; 

Outras normas, decretos ou leis não informadas e que sejam pertinentes, deverão ser 

seguidas de forma a garantir a qualidade final dos serviços. 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Mecânica - Memorial Descritivo, Cálculo e ETE ................... 08PMB0119-CC-MEC-MD-E001 

Mecânica - Lista de Materiais .............................................. 08PMB0119-CC-MEC-LM-E001 

Mecânica – Ar condicionado e Exaustão ............................. 08PMB0119-CC-MEC-DE-E001 

Mecânica – Detalhamento ................................................... 08PMB0119-CC-MEC-DE-E002 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO 

O sistema a ser adotado é o de expansão direta do refrigerante com a utilização de 

equipamentos do tipo Inverter e condensação a Ar. 

O sistema é composto por uma unidade condensadora com compressor inverter, uma 

unidade evaporadora modelo Split Hi-Wall (sala administrativo), uma rede de tubulação de 

gás refrigerante, uma rede de comunicação lógica entre as unidades externa e interna 

através da qual o sistema se autorregula e se auto monitora e rede de drenagem. 

 

GABINETES 

Deverá ser construída em chapas e perfis de aço galvanizado com pintura eletrostática a 

base de poliuretano, após todos os processos fabris, para conferir alta resistência à 

corrosão e totalmente à prova de tempo possuindo todos os painéis removíveis para o fácil 

acesso a todos os componentes internos. 

 

COMPRESSORES 

Do tipo Scroll, ou DC rotativos, de alta eficiência com baixos níveis de vibrações e ruídos, 

protegidos contra sobrecarga elétrica por termistor, relê térmico, controle de inversão de 

fases e sobrecarga de pressão por pressostatos, sistema de lubrificação com visor de óleo 

no Carter. 

 

FLUIDO REFRIGERANTE 

O fluido Refrigerante selecionado para este Projeto é o R-410A. 

 

PAINEL ELÉTRICO 

Interna ao gabinete possuindo todos os elementos de acionamento, contendo todos os 

componentes de proteção e comando necessários ao perfeito funcionamento, inclusive 

prevendo o comando e a sinalização remotos. 
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CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO 

Deverá ser completamente hermético e construído inteiramente em tubos de cobre sem 

costura interligando todos os componentes internos, incluindo: registros de serviço com 

válvula de tomada de pressão, filtro secador, visor de linha com detector de umidade, 

válvula de expansão termostática, preferencialmente dotados de flanges para facilitar os 

serviços de reparos. 

 

NÍVEL SONORO 

O Equipamento deverá atender segundo a norma ARI-Standart 550/590-98 ao Nível Sonoro 

a Plena Carga (máximo) de 65 dB (A). 

 

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 

Os equipamentos deverão ter a sua eficiência energética atestada pelo fabricante, nível A 

ou B segundo INMETRO. Caso não possua classificação regulamentada deverá atender aos 

seguintes parâmetros mínimos: 

 Capacidade até 19 kW – 3,81 SCOP 

 Capacidade entre 19 kW e 40 kW – 3,22COP / 3,28 ICOP 

 Capacidade entre 40 kW e 70kW – 3,16 COP / 3,22 ICOP 

 Capacidade acima de 70kW – 2,87 COP / 2,90 ICOP 

 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

As unidades deverão ser fornecidas para trabalhar com alimentação elétrica em 220 V.  

 

MARCAS DE REFERÊNCIA 

Carrier, Hitachi, LG Eletronics, ou equivalente. 
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5.2. CALÇO ANTI-VIBRAÇÃO 

As unidades condensadoras deverão receber uma proteção de absorvedores de vibração do 

tipo calço de borracha, conforme especificações abaixo, assentadas em toda a sua 

extensão de base da unidade, de modo a minimizar a transmissão das vibrações geradas 

pelo equipamento a níveis satisfatórios. 

Calço ou apoio para máquinas e equipamentos da linha coxim. Fabricado em borracha e 

parafusos de aço. Capacidade de compressão até 150 kg, dureza 65 Shore A, deflexão de 

1,8 mm, parafuso de ajuste 5/16” ou 3/8”. 

 

5.3. INTERLIGAÇÕES FRIGORÍFICAS 

Os tubos de cobre devem ter a identificação do fabricante e suas especificações impressas 

para validação das características técnicas e comprovação da correta utilização.  

Para os sistemas é necessário respeitar os seguintes parâmetros: 

 Comprimento total de tubo – 10 m 

 Comprimento mínimo de tubo – 2 m 

 Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora em 0,1m antes de ir 

para a unidade evaporadora, quando a mesma estiver abaixo da condensadora.  

 Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade 

condensadora em 0,1m, quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da 

condensadora. 

 Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 2,5 m, incluindo a base (saída 

da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base. 

 Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. 

 Se for necessário contornar algum obstáculo, obrigatoriamente a seção horizontal de 

transposição do obstáculo deve ser 03 (três) vezes maiores que a seção vertical.  

 As curvas devem possuir as mesmas características de material, espessura e 

dimensão dos tubos de cobre. 
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É proibida a utilização de tubos de cobre em dimensões diferentes das descritas em projeto, 

pois isso pode gerar mau funcionamento e queda de rendimento do sistema por sub ou 

super dimensionamento da tubulação e carga de gás.  

Os tubos de cobre, assim como as conexões, devem ser fosforoso sem costura, 

desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com características 

conforme norma ABNT NBR:7541. A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma 

pressão limite de 50 kgf/cm² no mínimo. Informações sobre espessura de parede dos tubos 

constam na tabela 05. 

 

Ø Diâmetro Externo 
(pol.) 

Espessura (mm) 
maior ou igual a 

Tipo de Tubo 

1/4” ≥0,8 (1/32”) Flexível 

3/8” ≥0,8 (1/32”) Flexível 

1/2” ≥0,8 (1/32”) Flexível 

5/8” ≥1,0 Rígido 

3/4” ≥1,0 Rígido 

Maior igual a 7/8” ≥1,58 (1/16”) Rígido 

Tabela 1 - Espessura Recomendada para Linha Frigorífica 

Observação: Respeitar as recomendações mínimas do fabricante dos equipamentos a 

serem interconectados. 

Tipos de tubos a serem empregados: 

 Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado com as mãos. 

 Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras. 

 Pressão máxima admissível nas linhas: 

 R410A = 4.30Mpa - 43 kg/cm² - 624psi. 

MARCA DE REFERÊNCIA: Eluma, Cobresul e Paranapanema ou equivalente. 

Para armazenamento dos tubos de cobre na obra é necessário proteger as extremidades do 

tubo com tampão para evitar a entrada de poeira, areia e umidade. Os tampões devem ser 

mantidos até o momento da utilização dos tubos para montagem das linhas de refrigerante. 

Abrir as extremidades do tubo apenas no momento de acoplamento através de solda ou 



                   PREFEITURA BELÉM  - PROMABEN – CENTRO COMERCIAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-MEC-ET-E001-00 9/18 

porca e união. Deve-se cuidar para que os tubos não se curvem ou deformem na 

armazenagem. 

 

5.4. GÁS R-410A 

Mistura de dois fluidos refrigerantes a base de HFC- hidrofluorcarbono, que não degrada a 

camada de ozônio. 

 Classificação ASHRAE: R410A 

 Tipo: HFC- hidrofluorcarbono 

 Apresentação: DAC 11,350kg 

 Composição: HFC32 – 50% / HFC125 – 50% 

MARCAS DE REFERÊNCIA: Honeywell, Dupont ou equivalente homologada pelo fabricante 

dos equipamentos. 

 

5.5. ISOLAMENTO TÉRMICO 

Isolamento térmico em espuma elastomérica a base de borracha sintética, na cor preta, 

flexível com proteção antimicrobiana ativa. Temperatura de trabalho entre -50 a 110°C. 

Resistência ao fogo classe I. 

Na tabela 06, temos as recomendações de espessura de isolamento térmico para a 

tubulação frigorífica. 

Ø Diâmetro Externo (pol.) 
Espessura isolamento (mm) - 
Linha de Líquido (Classe H) 

Espessura isolamento (mm) - 
Linha de Gás (Classe M / R) 

¼” 13,0 mm --- 

3/8” 13,0 mm --- 

½” 13,0 mm 19,0 mm 

5/8” 13,0 mm 19,0 mm 

¾” 13,0 mm 19,0 mm 

Maior ou igual a 7/8” 13,0 mm 25,0 mm 

Tabela 2- Espuma Elastomérica: Área Externa 
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MARCA DE REFERÊNCIA: Armacell, LC Petry, Vidoflex ou equivalente. 

As tubulações que ficarem expostas ao tempo deverão receber proteção adicional aos raios 

solares, com revestimento em fita de PVC branca. É imprescindível seguir as 

recomendações dos fabricantes de isolamento térmico quanto à espessura do material 

empregado para o local da obra. 

As linhas de líquido e gás (sucção) devem ser isoladas separadamente. 

Ao passar por paredes, lajes e demais obstáculos, garantir que a furação tenha diâmetro 

suficiente para o tubo sem estrangular o isolamento térmico.  Nestes pontos é necessária a 

utilização de isolamento térmico rígido (PUR) ou a proteção do isolamento térmico por tubo 

rígido externamente a parede do tubo de espuma elastomérica.  

Na passagem para áreas externas garantir que a furação tenha acabamento para não haver 

infiltração de água para o interior da edificação.  

É proibido o estrangulamento do isolamento térmico para amarração de outros materiais. 

Não deve haver frestas ou passagens de ar nas junções do isolamento térmico das 

tubulações. As junções devem ser coladas (topo a topo) e passada fita para dar acabamento 

final. O isolamento com defeito ou mal acabado pode causar precipitação de água de 

condensado.  

 

5.6. SUPORTES 

Os suportes das unidades evaporadoras, das tubulações frigoríficas, infraestrutura de 

comando e automação, assim como dos drenos será executada conforme detalhamento 

típico de projeto, utilizando os materiais descritos a seguir. 

Cada suporte será composto por um conjunto de materiais conforme planilha de composição 

unitária específica. 

Verificar o correto conjunto de chumbador para o tipo de parede ou laje onde o suporte será 

fixado. 
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CONCRETO OU PAREDE SÓLIDA – CHUMBADOR (CBA) de expansão controlada por 

torque que atua por ação mecânica criando uma base de suporte e forças de atrito para 

resistir aos esforços e consequente fixação, composto por arruela, jaqueta e cone. 

Comercialmente também conhecido como conjunto parabolt.  

FIXAÇÃO EM MATERIAIS OCOS OU MACIÇOS POROSOS – CHUMBADOR (CBN) de 

acomodação com expansão controlada por torque que atua por ação mecânica criando um 

suporte atrás da superfície do material base que gera forças de atrito e compressão para 

resistir aos esforços e consequente fixação 

PORCA - Sextavada, fabricada em aço temperado e revenido, rosca M, dimensões 

conforme detalhamento típico. 

PARAFUSO - De suspensão, rosca inteira M, dimensões conforme detalhamento típico. 

ARRUELA - Lisa, fabricada em aço zincada com dimensões em conformidade com 

parafusos e barras roscadas. 

ABRAÇADEIRA - Tipo D com chaveta em dimensões compatíveis com as tubulações de 

elétrica, comando e dreno, fabricada em aço galvanizado. 

ABRAÇADEIRA COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Utilizada para as linhas frigoríficas, com 

espessura de isolamento conforme bitola da tubulação, tipo união horizontal, fabricada em 

aço galvanizado com interior em dois segmentos de PUR entrelaçados e recobertos com 

folha aluminizada.   MARCA DE REFERÊNCIA: Sikla (CMP), LC Petry, Armacell ou 

equivalente. 

SUPORTE PARA CONDENSADORA - Suporte para condensadora até 24.000BTU/h, 

confeccionado em aço, tipo mão francesa em “L”, com pintura eletrostática anticorrosiva na 

cor branca, suporta até 80 kg. 
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5.7. PROCEDIMENTOS DE SOLDA DA TUBULAÇÃO DE COBRE – BRASAGEM 
(SOLDA OXIACETILENICA) 

É fundamental manter a tubulação de cobre livre de contaminantes, limalha de cobre, 

escória ou poeira durante os procedimentos de solda. O sistema das condensadoras possui 

pequenos orifícios, válvulas de expansão eletrônica, separadores de óleo e trocadores de 

calor que podem ser facilmente obstruídos por estes contaminantes. Abaixo estão listados 

os principais cuidados que devem ser tomados ao executar o procedimento de solda da 

tubulação frigorífica: 

Não deverão ser realizadas soldas em locais externos durante dias chuvosos. Aplicar solda 

não oxidante. Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos as 

extremidades deverão ser seladas para evitar entrada de sujeira e principalmente umidade. 

Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que se dissolvidos pelo 

refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é obrigatório 

injetar nitrogênio no interior da tubulação durante o processo de solda. O nitrogênio 

substituirá o oxigênio no interior da tubulação evitando a carbonização e ajudando a 

remover a umidade.  

Tampe todas as pontas da tubulação onde não está sendo feito o serviço. Pressurize a 

tubulação com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psig) tampando a ponta onde se trabalhará. Quando 

a pressão atingir o ponto desejado remova o tampão e inicie o trabalho. 

Para cortar a tubulação, utilizar um cortador de tubos, nunca uma serra, para não gerar 

limalha de cobre. Utilizar luva de redução em mudanças de diâmetro de tubulação. 

Utilizar vareta de solda Silfoscooper com liga de 15% prata.  

Obs.: A falta de atenção com a limpeza, teste de vazamentos, vácuo e carga adicional 

adequada, provocará funcionamento irregular e danos ao compressor. 
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5.7.1. TESTE DE ESTANQUEIDADE 

Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5MPa (5kg/cm² - 73psi), aguardar por 5 minutos 

verificando se a pressão se mantém. 

Elevar a pressão para 1,5MPa (15kg/cm² - 218psi), aguardar mais 5 minutos e verifique se a 

pressão se mantém. 

Elevar a pressão da tubulação com o nitrogênio até 4 MPa - 40kg/cm² - 580psi. Levar em 

conta a temperatura na avaliação da pressão. Observar a temperatura ambiente neste 

instante e anote. A tubulação poderá ser aprovada se não houver queda de pressão em um 

período de 24h. 

Observe que a variação da temperatura entre o momento de pressurização e verificação da 

pressão (intervalo de 24h) pode provocar alteração da pressão por contração e expansão do 

nitrogênio, considere que cada 1ºC equivale a uma variação de 0,01 MPa (0,1kg/cm² - 

1,5psi) devendo ser levado em conta na verificação. 

Se uma queda de pressão for verificada além da flutuação causada pela variação de 

temperatura, aplique o teste de espuma nas conexões, soldas e flanges, realize a correção 

quando encontrado o vazamento e proceda ao teste de vazamento padrão novamente. 

 

5.7.2. PROCEDIMENTO DE DESIDRATAÇÃO A VÁCUO DO SISTEMA 

Utilizar apenas bomba de vácuo com válvula de bloqueio contra refluxo em caso de 

desligamento. Caso contrário o óleo da bomba de vácuo poderá ser succionado para o 

interior da tubulação provocando contaminação. A bomba deverá ser de boa qualidade e 

possuir manutenção adequada (verificar estado e nível do óleo).  

A CONTRATADA deverá possuir e utilizar vacuômetro capaz de ler pressões absolutas 

inferiores a 65 Pa (500 mícron) durante o processo de vácuo. Não utilizar o manifold, pois 

ele não é capaz de medir o vácuo de 65 Pa (500 mícron). 

Ligue a bomba de vácuo com todas as válvulas do manifold fechadas, a mesma terá que 

atingir a uma pressão mínima de 200 mícron. Caso este valor não seja atingido, o óleo da 
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bomba de vácuo deverá ser trocado e um novo teste deve ser executado se, após a troca de 

óleo, a pressão de 200 mícron não for atingida. Troque a bomba de vácuo. 

Execute o vácuo final até 400 mícron, deixando a bomba de alto vácuo funcionando por no 

mínimo três horas sem interrupção. Caso tenha atingido os 400 mícron, feche a válvula da 

bomba de vácuo e a pressão não poderá ultrapassar 500 mícron no período de cinco 

minutos. Caso não seja aprovado, repita a operação de vácuo. 

No caso do vácuo ser aprovado, bloqueie a bomba de vácuo fechando as válvulas do 

manifold e registre o valor do vácuo atingido com a data e horário no protocolo de 

teste. Aguarde 24h e meça o vácuo novamente, o qual será aprovado, se o valor não 

ultrapassar os 500 mícron. Registre novamente o valor no protocolo de teste e libere o 

equipamento para carga de refrigerante. 

 

5.8. SISTEMA DE DRENAGEM 

As tubulações e conexões de drenagem dos equipamentos de ar-condicionado serão de 

PVC rígido soldável (linha água fria) e mangueira cristal de diâmetros indicados no projeto, e 

devem ser isolados termicamente para evitar condensação de água no entre forro. 

As tubulações de drenagem deverão ter caimento de pelo menos 1% na direção do 

deságue. Quando transitando em locais quentes e úmidos na horizontal, deverão ser 

isoladas (espessura 9,0 mm ou maior) para evitar danos ao forro em caso de condensação. 

A tubulação não deverá em hipótese nenhuma subir novamente no caminho para o ponto de 

deságue ou flambar. A ligação das linhas de drenagem aos equipamentos que não 

possuírem bomba de drenagem deverá ser sifonada e possuir uniões que permitam a 

desmontagem para limpeza interna. 

TUBOS DE PVC E CONEXÕES - Fabricados em PVC na cor marrom, temperatura máxima 

de trabalho de 20°C, soldável. 

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA DRENOS - Tubos de polietileno de baixa densidade 

expandido, revestido com filme aditivado. Fechado com aproximadamente 400 células/cm2. 
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Espessura de parede mínima de 10mm.  MARCA DE REFERÊNCIA: Polipex, Isoline, Epex 

ou equivalente. 

 

5.9. INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 

Toda instalação elétrica deverá atender as respectivas normas técnicas da ABNT/NBR-

5410, e demais normas relacionadas. Caberá a CONTRATADA fornecer, instalar e executar 

todas as interligações elétricas necessárias a partir do ponto de força, fornecendo e 

instalando todo material elétrico necessário. O encaminhamento e acabamento das 

interligações deverão seguir as recomendações de obra civil e elétrica. 

Todos os invólucros metálicos dos equipamentos elétricos (condicionadores, quadros de 

comando, etc.) deverão ser devidamente aterrados. A ligação à terra de quaisquer 

dispositivos deverá ser feita por conectores apropriados. A conexão de aterramento dos 

invólucros metálicos poderá ser feita externamente. 

Devem-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja estritamente necessário, elas 

deverão manter características similares ás dos condutores utilizados e estar localizada 

dentro de caixas de passagem, feitas com solda após limpeza com lixa fina nas 

extremidades dos cabos e entrelaçamento dos mesmos. As emendas deverão ser isoladas 

com fita antiaglomerante e revestidas externamente com fita plástica isolante. 

As ligações dos condutores aos bornes dos motores deverão ser executadas de modo a 

garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, sendo que: 

 Os bornes de seção menor ou igual a 4 mm² poderão ser ligados diretamente aos 

bornes, com as pontas previamente endurecidas com solda estanho, ou através de 

terminais. 

 Os condutores com seção igual a 6 mm2 deverão ser ligados diretamente aos 

bornes sobre pressão de parafuso. 

 Condutores com seção maior que 6 mm², deverão ser ligados por meio de terminais 

adequados. 

 Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, em ambas as 

extremidades. 
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A fonte de alimentação para os equipamentos será 220V, disjuntores de 2 polos. A 

alimentação não deverá ser fornecida ao disjuntor de ar condicionado até a conclusão da 

instalação dos equipamentos. A variação de tensão deve ser ≤ (menor ou igual a) 10% da 

tensão nominal. Todos os equipamentos devem possuir aterramento. 

 

5.9.1. MATERIAIS ELÉTRICOS E DE COMANDO 

ELETRODUTOS - Esmaltados, do tipo pesado para as instalações externas. Flexíveis do 

tipo Seal tube, com alma de aço para as ligações imediatas. 

CONDUTORES DE FORÇA - Cabo do tipo anti-chama, flexíveis, isolamento 70°C, classe 

0,75 KV. 

CONDUTORES DE COMANDO - Cabo do tipo anti-chama flexíveis 1,5 mm2.  

 

5.10. AJUSTES, TESTES, BALANCEAMENTO E START UP 

Antes do início dos testes a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza dos 

equipamentos, e das áreas que possam afetar ou serem afetadas pelo teste.  

Todos os equipamentos (condensadoras e evaporadoras) deverão ser testados e ter 

comprovadas suas características, conforme as constantes do projeto. Deverão ser 

verificados também alinhamentos, balanceamento de rotores, acabamento externo, pintura, 

proteções, etc. 

 

5.10.1. TESTES E INSPEÇÕES 

A CONTRATADA providenciará equipamentos, sensores, medidores e acessórios para a 

realização de todos os testes e inspeções conforme indicados nas especificações 

correspondentes e manuais de instalação, operação e manutenção dos fabricantes.  
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Verificar se todos os componentes (mecânicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham 

nas condições normais de operação, definidas pelo fabricante ou em normas técnicas 

aplicáveis. 

Verificar o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, proteção, 

sinalização e automação. 

 

5.10.2. RELATÓRIO DE TESTES E BALANCEAMENTO  

Deverá ser apresentado um relatório completo dos testes e balanceamento efetuados 

contendo:  

 Planilhas de testes equipamentos.  

 Pontos de ajuste dos sensores do sistema de controles. 

 Leitura esperada dos instrumentos existentes na instalação (manômetros, 

termômetros, etc.).  

 

5.10.3. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  

Deverá conter: 

 Relatório de balanceamento;  

 Catálogos de todos os equipamentos e materiais aplicados;  

 Instruções precisas sobre a atuação do sistema de controles;  

 Recomendações gerais sobre manutenção preventiva e corretiva (cronogramas 

recomendados);  

 Relação de materiais sobressalentes necessários;  

 Principais defeitos e soluções;  

 Projeto completo como realmente implantado, em mídia eletrônica, extensão DWG e 

uma via em papel sulfite.  
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5.10.4. TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A CONTRATADA fornecerá ao pessoal previamente designado pela CONTRATADA para 

operação e manutenção do sistema, treinamento operacional e técnico abrangendo o 

aparelho de ar condicionado. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) as Especificações 

Técnicas do Projeto Executivo de PPCI (Proteção e Combate a Incêndio) para construção 

do Centro Comercial, situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, 

usando como base o projeto arquitetônico recebido, as informações obtidas nas visitas 

técnicas, nas necessidades do cliente, nas soluções mais vantajosas e na viabilidade 

econômica do Projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

SCI - Sistema de Combate a Incêndio  

CBMPA - Corpo de Bombeiros Militar do Pará 

URND - Unidade de Referência das Doenças Tropicais Negligenciadas 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

O projeto do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio será elaborado embasado nas 

seguintes publicações e normas: 

 Instruções Técnicas do CBMPA; 

 ABNT NBR 12.693:2013 - Sistemas De Proteção Por Extintores De Incêndio; 

 ABNT NBR 9077: 2001 – Saídas de emergência em edifícios 

 ABNT NBR 13.434: 2004 – Partes 1 e 2 – Sinalização de Segurança Contra Incêndio 

e Pânico. 

Outras normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser 

seguidas, caso necessário, de forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como 

Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e 

Concessionários que estejam em vigor. 
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4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

PPCI - Memorial Descritivo .................................................. 08PMB0119-CC-PCI-MD-E001 

PPCI - Especificações Técnicas .......................................... 08PMB0119-CC-PCI-ET-E001 

PPCI - Memorial de Cálculo ................................................. 08PMB0119-CC-PCI-MC-E001 

PPCI - Lista de Materiais ..................................................... 08PMB0119-CC-PCI-LM-E001 

PPCI – Memorial de Quantidades ........................................ 08PMB0119-CC-PCI-MQ-E001 

PPCI - Implantação .............................................................. 08PMB0119-CC-PCI-DE-E001 

PPCI - Planta de Risco ........................................................ 08PMB0119-CC-PCI-DE-E002 

PPCI - Planta do Térreo, do Superior e Detalhes ................. 08PMB0119-CC-PCI-DE-E003 

  



  CENTRO COMERCIAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 08PMB0119-CC-PCI-ET-E001-00 5/7 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. EXTINTORES 

5.1.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO ABC 

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, de acordo com a norma 

ABNT NBR 15808. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 

acoplado um indicador de pressão com escala de 10 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa) e o’ring, 

para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e combate a incêndio 

da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), 

com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² 

(2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50°C. 

Capacidade Extintora 3A-20BC - toda edificação exceto próximo à Central de GLP; 

Capacidade Extintora 20BC - Central de GLP; 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.2. ABRIGO PARA EXTINTORES 

Extintores em áreas externas deverão ser instalados em abrigos. O abrigo deverá atender a 

seguinte especificação: 

Abrigo para extintor de sobrepor, composto por caixa fabricada em chapa de aço com 

tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó vermelha. Porta em chapa de aço com 

tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó na cor vermelha, composta por 

ventilação frontal, dobradiças, fecho tipo engate rápido para facilitar abertura e visor de 

acrílico ou acetato. As medidas deverão ser especificadas de acordo com as dimensões de 

extintor adquiridos. 
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Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.1.3. SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 

Suporte de parede para extintor fabricado em barra chata de aço, acabamento galvanizado, 

espessura de 2mm. Utilizado para sustentação de extintores na parede tipo pó químico, 

água pressurizada 10L ou CO2 6Kg. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.2. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

5.2.1. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Fabricadas em chapa de PVC verde com espessura de 1 mm e possui sinalização 

fotoluminescente da indicação da rota. Conforme anexo A do Memorial Descritivo e normas 

do Corpo de Bombeiros do Pará. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 

 

5.2.2. LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser fornecidas e instaladas as luminárias abaixo: 

 Bloco autônomo para balizamento e iluminação contendo 30 LEDs de alta 

intensidade, corpo em ABS antichama, difusor em policarbonato, proteção IP-40 para 

uso interno, autonomia mínima de 2 horas, 110/220 Vca, 50/60 Hz dimensões 
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260x100x55mm, (Ref. Utiluz VBI ou equivalente técnico) com indicação de "EM" 

instalado na parede. 

 Bloco autônomo para balizamento e iluminação contendo 30 LEDs de alta 

intensidade, corpo em ABS antichama, difusor em policarbonato, proteção IP-40 para 

uso interno, autonomia mínima de 2 horas, 110/220 Vca, 50/60 Hz (Ref. Utiluz VBI 

ou equivalente técnico) com indicação de "SAÍDA + seta para baixo", instalado em 

parede ou fixado em perfilado. 

 Para os blocos autônomos e display luminoso para balizamento, deverão ser 

instaladas também do mesmo fabricante das luminárias, placas orientativas e 

indicativas conforme especificado em projeto. 

Serão disponibilizados pontos de tomadas próximo às luminárias para conexão à rede 

elétrica. 

Critério de Medição: Os serviços aceitos serão medidos e pagos por un (unidade) do 

referente item devidamente instalado/executado e aprovado pela Fiscalização conforme 

especificações e plantas do projeto. 
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1. APRESENTAÇÃO 

A STCP Engenharia de Projetos Ltda. apresenta à Prefeitura Municipal de Belém - 

PROMABEN (Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova) a Especificação Técnica 

dos Materiais e Serviços do Projeto Executivo de GLP para a construção do Centro Comercial 

situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, usando como base o 

projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as necessidades 

do cliente, as soluções mais vantajosas e a viabilidade econômica do projeto. 

O objetivo deste memorial é fornecer a descrição dos materiais, equipamentos e acessórios 

necessários para projetar a nova instalação com maior eficiência energética, menor custo e 

que atenderá as necessidades do hospital e a legislação vigente.  

Este Memorial poderá sofrer alterações, de acordo com aprovações do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Paraná. 

 

2. NORMAS E LEGISLAÇÃO 

O projeto da Central de GLP será elaborado embasado nas seguintes publicações e normas: 

 NFPA 058 – Liquefied Petroleum Gas Code  

 IT-12 Parte II - CBMPA 

 NBR 15526/2013 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais — Projeto e execução 

 NBR 13523/2008 – Central de gás liquefeito de petróleo - GLP 

 NBR 13419:2001 - Mangueira de borracha para condução de gases 

GLP/GN/GNf 

 NNBR 11720: 2010 - Conexões Para União De Tubos De Cobre Por Soldagem 

Ou Brasagem Capilar — Requisitos 

 PORTARIA DNC Nº 10, DE 14.3.1991 – DOU 15.3.1991 

Outras normas não informadas e que sejam pertinentes a estes serviços, deverão ser 

seguidas, caso necessário, de forma a garantir a qualidade final dos serviços, tais como 

Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e 

Concessionários que estejam em vigor. 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=193516
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=193516
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=693
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3. SIMBOLOGIA 

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 

NFPA – Nacional Fire Protection Association 

NBR – Norma Brasileira Regulamentadora 

NT – Norma Técnica 

CBMPA – Corpo de Bombeiros Militar do Pará 

 

4. DOCUMENTOS DO PROJETO 

Juntamente com este memorial descritivo, encontram-se os projetos executivo e memorial de 

cálculo. Os arquivos de referência são: 

08PMB0119-CC-GLP-MD-E101 – Memorial Descritivo 

08PMB0119-CC-GLP-ET-E101 – Especificação Técnica 

08PMB0119-CC-GLP-LM-E101 – Lista de Materiais 

08PMB0119-CC-GLP-MC-E101 – Memorial de Cálculo 

08PMB0119-CC-GLP-DE-E101 – Planta Baixa e Detalhamento 

08PMB0119-CC-GLP-DE-E101 – Vista Isométrica 

 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os Projetos, este Caderno 

de Especificações, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculos, Memorial de Quantificação 

e Planilha Orçamentária. 

O objetivo final da instalação é que todos os equipamentos e sistemas especificados 

atendam as exigências previstas por este Projeto, inclusive às não mencionadas 

especificamente, mas necessário ao perfeito funcionamento, levando em consideração as 

boas práticas de fabricação, normas e legislação vigente. 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em conformidade com o 

Projeto, com as Normas Técnicas vigentes e com as recomendações dos fabricantes dos 

materiais construtivos e equipamentos especificados. Quaisquer alterações dos mesmos,  
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5.1. PROJETO DE GLP 

Ficará a cargo da CONTRATADA o registro no CREA-PA relativo aos serviços a serem 

executados e a apresentação da ART de obra à CONTRATANTE; 

A CONTRATADA deverá executar a obra conforme especificações, desenhos e detalhes 

apresentados no Projeto; 

Todos os elementos constantes nos desenhos do Projeto e deste Caderno de Especificações 

fazem parte da Empreitada e serão considerados incluídos ainda que, por algum motivo, não 

constem no Caderno da Proposta da CONTRATADA; 

A CONTRATADA deverá verificar todas as medidas no local, fazendo comparativos com os 

dados apresentados no Projeto. 

Em caso de incompatibilidades entre as informações dos Desenhos e do Caderno de 

Especificações, prevalecerão os dados apresentados do Caderno de Especificações. 

 

5.2. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

Para acompanhamento e supervisão técnica da qualidade dos serviços, a CONTRATADA 

deverá manter na obra profissional da área, engenheiro mecânico e/ou técnico especializado; 

A mão-de-obra utilizada na execução dos serviços deverá possuir capacitação técnica para 

desempenho de suas funções. Deverá cumprir os horários de trabalho, ser assídua, motivada e 

estar devidamente uniformizada e identificada em lista de profissionais envolvidos na obra 

 

5.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

É obrigatória a utilização de EPI Equipamento de Proteção Individual para a execução dos 

serviços em conformidade com as Normas Reguladoras Brasileiras NR’s e com as demais 

Normas Técnicas de Segurança do Trabalho. A CONTRATADA ficará responsável pelo 

fornecimento e fiscalização da utilização desses equipamentos pelos colaboradores da obra. 

 

5.4.  EMBALAGEM 
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Os materiais deverão ser entregues nas suas embalagens originais ou adaptadas para correta 

armazenagem e manuseio do conteúdo durante o transporte até o sítio da obra; 

No ato do recebimento do material no local da obra, a deverá ser verificado as etiquetas com o 

nome do fabricante; o nome comercial dos produtos; o número do lote de fabricação; o 

conteúdo líquido das embalagens; as condições de armazenamento e manuseio; e a 

integridade das embalagens; 

A CONTRATADA deverá adequar as embalagens dos materiais para atender as orientações 

dos fabricantes e das normas técnicas vigentes quanto ao armazenamento e manuseio dos 

produtos. 

A CONTRATANTE não poderá justificar atrasos no cronograma de obra devido às alterações 

das especificações dos materiais e equipamentos; 

 

5.5. TRANSPORTE 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser transportados até o 

sítio da obra; 

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos, do local de armazenamento ao 

local de utilização, será de responsabilidade da CONTRATADA; 

Nas operações de transporte, a CONTRATADA deverá prover equipamentos, dispositivos, 

acessórios e mão-de-obra apropriada para a supervisão e execução das atividades; 

 

5.6. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. 

Para todas as operações de execução da obra deverá ser observada e obedecida a Norma 

Reguladora Brasileira NR-18; 

Será responsabilidade da CONTRATADA a execução das instalações provisórias para o 

correto funcionamento e segurança da obra; 

O manuseio e o armazenamento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos deverão 

ser monitorados para evitar perdas, utilização insegura e abandono em local inapropriado; 

A especificação, o dimensionamento e o fornecimento das ferramentas e equipamentos para a 
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execução da obra serão feitos pela CONTRATADA, conforme seu plano de execução, 

observadas as especificações estabelecidas no Caderno de Especificações; 

A utilização dos equipamentos deverá ser otimizada pela CONTRATADA.  

A CONTRATADA será responsável pela aquisição, aplicação e instalação dos materiais e 

equipamentos especificados no Projeto Executivo. Os desenhos e demais informações do 

Projeto deverão ser compatibilizados com os itens executados na obra; 

No local da obra ficará proibida a estocagem de materiais que não estiverem em conformidade 

com as especificações deste Caderno; 

Deverão ser conferidas condições especiais de acessibilidade e segurança para o 

armazenamento de tubos de cobre, dutos, dos materiais de instalação elétrica e de comando e 

dos demais equipamentos e materiais a serem utilizados na obra. 

 

5.7. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O recebimento dos serviços estará condicionado à aprovação da execução, dos materiais e 

dos equipamentos; 

As instalações serão recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e 

ocupação, estando também em conformidade com o Projeto Executivo  

 

5.8. GARANTIA 

A CONTRATADA fornecerá por ocasião do recebimento das instalações, um certificado de 

garantia, de que todos os materiais e mão de obra fornecida e instalada, de acordo com as 

presentes especificações, são de primeira qualidade, bem como, compromisso de correção de 

todos os defeitos de fabricação ou de instalação que, porventura, sobrevenham durante o 

prazo de 02 (dois) anos, a partir da data da partida inicial dos equipamentos. 

 

5.9. DESENHOS “AS BUILT” 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os desenhos “as built” (conforme construído), de 

acordo com o que for efetivamente executado, contendo todas as modificações ocorridas 
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durante a obra. Os desenhos serão entregues em arquivo com extensão DWG editáveis 

gravados em mídia (CD ou DVD), e impressos nos mesmos padrões do Projeto executivo. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1. ABRIGO DE CILINDROS 

Deverá ser executado com piso, parede dos fundos e cobertura em concreto armado, com 

altura interna mínima de 2,0 m, podendo as paredes laterais serem em alvenaria. As paredes 

deverão possuir resistência ao fogo mínima de 2 horas, cobertura com caimento. Deverá 

possuir uma projeção vertical com altura de 50 cm acima da cobertura, construída em concreto 

armado. Possuir junto ao piso e ao teto aberturas de ventilação com área mínima de 20% da 

área da parede onde instalada. Deverá ter, pelo menos um dos lados de maior dimensão 

totalmente aberto para facilitar a ventilação natural, devendo ser previsto, nesta face, proteção 

mecânica que não obstrua a ventilação em tela metálica galvanizada, tipo alambrado com 

abertura de malha de 30mm. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (un) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.2. CILINDRO DE GLP 

Os cilindros são responsáveis pelo armazenamento e fornecimento do GLP para consumo. 

Eles são confeccionados em aço e armazenam GLP em alta pressão. Na fase líquida, a 

pressão interna é de 7 kgf/cm². Modelo P-190, capacidade volumétrica 0,454 m3 (190 kg). 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (un) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 
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6.3. VÁLVULA ESFERA 

Válvula esfera axial macho-fêmea com corpo, tampa, esfera e haste em latão, borboleta em 

alumínio, própria para passagem de GLP, vedação da esfera em P.T.F.E puro, vedação das 

hastes em anéis de borracha NBR 75 SH A, pressão de trabalho MOP 5-20, temperatura de 

trabalho de -20 a +60°C. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (un) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.4. TUBO FLEXÍVEL PARA GLP – LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CILINDROS 

Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 14177, sendo constituído de um tubo em liga de 

cobre 85/15, corrugado de forma helicoidal, revestido externamente com um trançado de fios 

em liga do mesmo material. 

“Em suas extremidades são soldados terminais em latão laminado conforme ASTM B 16 tipo: 

macho fixo com rosca 1/2” BSPT (R 1/2”) e fêmea giratória com rosca 1/2” BSP (Rp 1/2”), 

conforme norma NBR NM-ISO 7-1. Na extremidade da fêmea giratória é soldada uma luva 

sextavada para evitar torções durante a instalação.  

Podem ser usados para a classe 1, para ligação de aparelhos móveis ou ligação em 

recipientes transportáveis de GLP. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: metro (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto, após teste de estanqueidade. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 
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6.5. TUBOS RÍGIDOS 

Tubos de cobre rígido, sem costura, fabricados conforme NBR 13206, classe A ou I, para 

pressão de projeto de no mínimo 1,7 MPa, próprios para serem unidos por acoplamentos ou 

solda de ponto de fusão acima de 538 °C; 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: metro (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto, após teste de estanqueidade. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.6. CONEXÕES 

Conexões de cobre e bronze conforme NBR 11720, com espessura de parede compatível com 

a classe de tubo de cobre rígido. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (um) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto, após teste de estanqueidade. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.7. VEDAÇÃO DE ACOPLAMENTOS ROSCADOS 

Vedante químico anaeróbico tixotrópico, com média viscosidade, média resistência à 

desmontagem, alta resistência à pressão e um bom desempenho de cura a baixas 

temperaturas. Uma vez aplicado, impede a corrosão e vazamentos entre as conexões 

metálicas.  

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (um) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue após teste de estanqueidade. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 
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6.8. VÁLVULA REGURADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTÁGIO COM 

MANÔMETRO ACOPLADO (0-100PSI) 

Regulador de primeiro estágio para gás GLP, utilizado em instalações industriais e comerciais. 

Corpo em zamak e tampa em zamak - Diafragma em borracha com reforço de lona (maior 

flexibilidade e resistência ao ataque químico). Conexão de entrada - porca rosca esquerda 

externa 0,880"-14NGO (ABNT 225-2). Conexão de saída - porca rosca esquerda 9/16" UNF-18 

com bico de mangueira Ø5/16". Manômetro com diâmetro nominal de 62 mm, caixa aço 

carbono pintura preta, componentes internos em latão, escala 100 psi x 7 kgf/cm². Pressão 

máxima de entrada - 10 kgf/cm² e pressão de saída - 5 kgf/cm². vazão máxima de 30 kg/h. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (um) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o equipamento perfeitamente 

instalado no local especificado em projeto, após teste de estanqueidade. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.9. PINTURA AMARELA PARA TUBULAÇÃO APARENTE 

Esmalte sintético, cor amarelo, uso externo/ interno, indicado para metais não-ferrosos, 

acabamento brilhante, a base de solvente, lavável. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: metro quadrado (m2) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue a pintura perfeitamente 

executada no local especificado em memorial. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.10. PROTEÇÃO PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA 

A tubulação deverá ser protegida externamente com Fita de polietileno com adesivo acrílico ou 

fita adesiva plástica anticorrosiva. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: metro (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o material perfeitamente 

instalado conforme especificado em projeto. 
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MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável 

 

6.11. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Fabricadas em acrílico ou PVC, com dimensões suficientes tais que a uma distância mínima de 

3 m seja possível a visualização e identificação da sinalização. Letras maiores que 50mm. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o material perfeitamente 

instalado conforme especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável. 

 

6.12. MEDIDORES DE VAZÃO 

Medidor Gás Individual GLP/GN/AR - G 4.0 - 12kg/h 

Para GLP - Gás Liquiefeito de Petróleo (peso específico em relação ao ar 1,52): 

Vazão Mínima: 0,016 m³/h 

Vazão Máxima: 4,800 m³/h 

Vazão Inicial: 0,002 m³/h 

Pressão de Trabalho: 100 kPa 

Capacidade Cíclica: 1,200 dm³ 

O medidor vem pré-equipado com saída de sinal reed, apto para aplicações remotas, 

atendendo as mais diversas aplicações e medições para empresas de distribuição de gases 

combustíveis. Providos de sistema de irreversibilidade de movimento, evitando a totalização de 

consumo de gás no sentido contrário ao da instalação. 

O totalizador é do tipo ciclométrico com 8 dígitos, fabricados em termoplásticos de engenharia, 

protegido por tampa de policarbonato de ótima transparência e alta resistência ao impacto, 

provido de marcação para leitura óptica.  

A carcaça é fabricada em alumínio através do processo de fundição sob pressão, assegurando 

alta resistência ao impacto e aos agentes externos, sendo protegida por uma camada de 

pintura a base de tinta em pó poliéster cinza. Por ter seus componentes internos fabricados em 

plásticos de engenharia de última geração, garante estabilidade dimensional, resistência aos 

hidrocarbonetos, baixo desgaste e reduzido atrito entre suas peças. 
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Os diafragmas sintéticos garantem alta sensibilidade nas baixas vazões, estabilidade química e 

dimensional, resistência a umidade e aos solventes presentes nos gases.  

Os medidores de gás devem ser certificados em conformidade com a regulamentação nacional 

do INMETRO. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o material perfeitamente 

instalado conforme especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável. 

 

6.13. VÁLVULA REGULADORA DE 2° ESTÁGIO 

Utilizado como regulador instalado antes dos medidores de gás. Sua função é reduzir ainda 

mais a pressão do gás proveniente da rede primária para valores adequados ao funcionamento 

dos aparelhos de consumo. Diz-se que após esse regulador o gás entrará na rede secundária. 

Assim como no caso dos reguladores de 1° estágio, para o de 2° também existem diversas 

características disponíveis nos modelos do mercado. Bloqueio automático (OPSO): estes 

reguladores bloqueiam a passagem de gás de forma automática em caso de sobrepressão e 

contam com rearme para abertura manual; 

Vazão: cada modelo possui uma quantidade máxima de gás que consegue dar vazão. Os 

valores para GLP mais comumente encontrados são: 1,0kg/h, 4,0kg/h, 7,0kg/h, 10kg/h e 

15kg/h. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: unidade (m) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Serão consideradas 100% entregue o material perfeitamente 

instalado conforme especificado em projeto. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: não aplicável. 

 


