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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 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. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. LOCALIZAÇÃO
O Conjunto Habitacional ficará localizado na Trav. Quintino Bocaiuva s/nº, bairro do Jurunas,
Município de Belém/PA. Possui 950,50 m² com 639,83 m² construídos.
Sua testada principal possui 34,30 m e é voltada para Av. Quintino Bocaiuva e está inserido
na ZAU5 - Zona de Ambiente Urbano 5, da Lei n° 8655/2008 que dispõe sobre o Plano
Diretor do Município de Belém.

Figura 1 - Localização do Centro Comercial
Fonte: Projeto Centro Comercial, 2019 - STCP

5.2. OBJETIVO
O objetivo deste memorial de construção do Centro Comercial da Sub-bacia 2 da Bacia
Hidrográfica da Estrada Nova, é a apresentação de soluções técnicas construtivas para a o
Centro Comercial atender as demandas da contratante, a Prefeitura Municipal de Belém,
_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-ARQ-MD-E001-02

5/11

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________
PROMABEM - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova, aos comerciantes e
aos visitantes.
Dessa forma, o projeto de construção da edificação foi baseado nas seguintes premissas:


Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais;



Iluminação e ventilação natural;



Estrutura de piso, revestimentos, teto e banheiros adequados;



Manuseio e armazenagem de alimentos adequados;



Armazenamento de água;



Armazenamento de resíduos sólidos;



Equipamentos de segurança contra incêndio;



Harmonização com o entorno;



Flexibilização e reorganização dos espaços de trabalho com a unificação das
estruturas físicas existentes;



Atendimento às normas reguladoras brasileiras.

Sendo assim, o projeto é ocupado com 44 comerciantes, distribuídos em 14 categorias:

Figura 2 – Relação Comerciantes
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019.
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5.3. PROJETO ARQUITETÔNICO
O projeto arquitetônico consiste na construção do Centro Comercial da Sub-bacia 2 da
Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, e contempla 42 boxes de 4,6 m² e dois de 8,9 m²,
totalizando 44 boxes, com estrutura para ampliação de 8 boxes extras.
O Conjunto Comercial possui as seguintes áreas:


Área de apoio;



Administração;



Depósito;



DML;



Sanitários;



Central de Resíduos;



Acesso de Carga e Descarga;



Reservatório Elevado; e



Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Figura 3 - Fachada
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019

O Centro Comercial possui um acesso público, um de carga e descarga, e outro de serviço.
Adaptados com acessibilidade a pessoas com deficiências de acordo com NBR-9050/2015,
com corredores de acesso com largura mínima de 1,20 m. Com base no Plano Diretor,
foram projetadas 11 vagas de estacionamento, sendo uma acessível para PCD, e outra de
carga e descarga. Além disso, na sua área externa temos a área técnica e um pátio interno.
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Os 639,83m² do Centro Comercial serão distribuídos da seguinte maneira: pavimento térreo,
onde se localizam os boxes, banheiros e central de resíduos, dml e um pavimento superior
onde se localiza a administração.

Figura 4 - Esquema Isométrico Centro Comercial
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019

As bancadas e paredes dos boxes foram revestidas com material cerâmico lavável; todos os
boxes têm ponto de água e esgoto, depósito de lixo interno e fechamento em porta de
enrolar para evitar a entrada de animais e garantir a segurança dos feirantes. Além disso, os
boxes contam com um depósito particular superior, para ampliação de sua área de estoque,
conforme Figura 05.
Todo piso dos boxes e circulação foram revestidos em material lavável modo a evitar o
acúmulo de sujeiras, conforme orientado pelas normas da Vigilância Sanitária. Todos os
boxes contam com ralos para captação da água. Possui cisterna de reuso, reaproveitamento
a água pluvial para irrigação da vegetação, limpeza do centro comercial, e calçadas
externas.
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Figura 5 - Esquema Isométrico Box
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019

Cada corredor interno terá será setorizado por números, de modo a facilitar a setorização e
localização dos frequentadores.
O projeto possui área comum de 374,92 m², e 108,86 m² dessas permeáveis. Esta área tem
como objetivo ser utilizada como área de convívio para os frequentadores do Mercado,
disponibilizando um ambiente mais agradável aos usuários. O Centro Comercial, também
conta com uma área técnica, onde estará localizado o reservatório de água, contemplando o
fornecimento para consumo, Central de GLP e A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
Uma circulação externa permite o acesso a esta área e ao depósito de resíduos,
independente à circulação dos clientes. O espaço destinado à lixeira tem 6,30 m² e possui
acesso ao caminhão coletor pela rua de modo a facilitar a coleta de lixo, com fluxo
separado, sem interferir nos acessos dos clientes ao Mercado.
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Figura 6 - Esquema Isométrico Box
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019

Na área externa também estará localizada a central de GLP, projetada para atender 9 boxes
que venham a trabalhar com alimentação preparada em forno/ fogão e chapa abastecidos
por GLP. A central foi projetada respeitando as normas locais e nacionais, utilizando os
materiais indicados e de modo a garantir a distância mínima exigida da edificação. Os boxes
que serão abastecidos do gás são os boxes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, e 44.
O pavimento superior é destinado à área administrativa e ao depósito, que possuem
18,18m² e 7,56m², respectivamente. Essa localização permite que o responsável tenha
visibilidade da área interna, pois seu fechamento frontal se dá através de esquadria fixa em
vidro incolor. Este ambiente possui climatização mecânica. O acesso à laje de cobertura
desta área se dá através de uma escada tipo marinheiro externa, com acesso pela área
técnica descoberta. Este pavimento não possui acessibilidade por se tratar de atendimento
interno, destinado aos funcionários da administração, sem acesso do público e de feirantes.
As telhas são de material termo acústico, para melhor conforto, intercalando telhas
metálicas com telhas translúcidas para permitir iluminação natural no interior do mercado.
As novas fachadas receberam aberturas em alturas diferentes. A faixa inferior permite a
entrada do ar externo no Mercado, promovendo a ventilação interna. A faixa superior de
elementos vazados permite a eliminação do ar quente (mais leve) interno do Mercado,
_________________________________________________________________________________
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promovendo a troca de ar e auxiliando nas condições de climatização. Para o lado externo
da edificação foi utilizado revestimento cerâmico que aparente réguas de concreto aparente,
o qual remete a um ambiente moderno e de fácil manutenção.

Figura 7 - Esquema Isométrico Box
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019

Todos os materiais aplicados foram especificados de modo que as soluções garantam a
manutenibilidade e durabilidade dos elementos construtivos, considerando a natureza das
atividades que serão realizadas no local e o orçamento disponível à obra.
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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 de Civil (Terraplenagem, Drenagem e Urbanização) 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
NR - Normas Brasileiras do Trabalho
EPI - Equipamento de Proteção Individual
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito
PEAD – Tubo de polietileno de alta densidade
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. TERRAPLENAGEM
Na elaboração do Projeto de Terraplenagem foi estabelecido por definição a situação de
perfil projetado com menor impacto nas movimentações de massa, ou seja, equilíbrio entre
cortes e aterros, respeitando o projeto arquitetônico e mantendo o terreno em cota superior
às ruas do entorno, adequando-o às necessidades técnicas, conforme informações
topográficas.
5.1. DESTOCAMENTO E LIMPEZA
Inicia-se a Terraplenagem com o serviço de Destocamento e Limpeza. Este será executado
objetivando a remoção das obstruções naturais e artificiais (arbustos, tocos, entulhos ou
matacões) que porventura existirem nas áreas destinadas ao rebaixamento do nível do
terreno e o recebimento de aterros. Também deverá ser retirada a camada superficial ou
camada vegetal inservível para as finalidades de construção.
Serão utilizados equipamentos adequados ao tipo de trabalho, a par do emprego de
acessórios manuais. NÃO SERÃO UTILIZADOS EXPLOSIVOS.

5.2. CORTES
Cortes são setores do nivelamento do terreno cuja implantação requer escavação de
materiais que constituem o terreno natural desde o nível requerido até a altura resultante do
projeto arquitetônico ou da inclinação dos taludes de corte, nas áreas definidas na planta e
cortes.
A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza. O desenvolvimento da
operação de terraplenagem se processara sob a previsão da utilização adequada ou
rejeição dos materiais extraídos.

Assim serão transportados para as constituições de

aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuada nos cortes, sejam
compatíveis com as especificações da execução de aterros. Constatada a conveniência
técnica e econômica da reserva de materiais escavados nos cortes para a confecção das
camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais para
a utilização oportuna.
Serão executadas com o uso de equipamentos adequados, que possibilitem a execução
_________________________________________________________________________________
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simultânea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados a carregadores frontais, retro
escavadeira, escavadeira de lança, caminhões basculantes.
Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados em conformidade com as seguintes
definições:


Materiais de 1ª Categoria: Compreende solos em geral, residual ou sedimentar,
seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior 0,15m, qualquer que seja o teor
de umidade que apresentem.



Materiais de 2ª Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte
mecânico inferior ao da rocha não alterada cuja extração se processe por
combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de
escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente poderá envolver
processos manuais adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de
rocha, de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio
compreendido entre 0,15m e 1,00m.



Materiais de 3ª Categoria: Compreendem os materiais com resistência ao desmonte
mecânico e equivalente à da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro
médio superior a 1m, ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução,
a fim de possibilitar o carregamento.

5.3. ATERROS
Aterros são segmentos, cujos materiais serão provenientes dos cortes efetuados e que a
implantação requer o depósito de materiais, no interior dos limites das seções de projeto,
construídos até os níveis previstos no projeto arquitetônico.
As operações de aterro compreendem descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecido (umidade ótima) ou aeração, e compactação dos materiais.
Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª e 2ª categoria, atendendo à
qualidade e à destinação previstas no projeto. A substituição desses materiais selecionados
por outros, por necessidade de serviço ou por interesse da construtora, somente poderá ser
processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos para os aterros deverão ser
isentos de matérias orgânicas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas. Na
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execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC<2%), quando compactados com energia do método DNER-ME
47/64.
O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu
umedecimento, ou aeração, e compactação, de acordo com o previsto neste memorial
descritivo e na Especificação Técnica. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada
compactada não deverá ultrapassar 0,30m e, para as camadas finais, essa espessura não
deverá ultrapassar 0,20m. O material espalhado será homogeneizado com uso combinado
de grade de disco e motoniveladora. Esta operação prosseguirá até que o material se
apresente visualmente homogêneo e isento de grumos ou torrões.
Nas camadas finais o teor de umidade dos materiais utilizados, para efeito de compactação,
deverá estar situado no intervalo que garanta um ISC mínimo igual ao ISC obtido com o
material no ensaio do método DNER-ME 49/64. Caso o teor de umidade se apresente fora
dos limites estabelecidos, proceder-se-á ao umedecimento da camada se demasiadamente
seca, ou a escarificação e aeração, se excessivamente úmida. Concluída a correção da
umidade a camada será conformada pela ação da motoniveladora e, em seguida liberada
para compactação, devendo atingir grau de 100% do Proctor Normal.
O transporte de terra para a construção de aterros será executados por equipamento
adequado para a execução simultânea de cortes e aterros. Este deverá ser capaz de
executar os serviços sob as condições especificadas e a produtividade requerida, e poderá
compreender basicamente, as seguintes unidades: tratores de esteiras, motoniveladora,
caminhões tanque irrigadores, rolos compactadores e compactadores manuais.
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6. MEMORIAL DESCRITIVO - DRENAGEM
O objetivo do sistema de drenagem é coletar e conduzir as águas precipitadas sobre as
áreas impermeáveis para a galeria pública de águas pluviais. É proibido o despejo de esgoto
predial na rede de drenagem.
O sistema de drenagem é composto por coletores, condutores e caixa de passagem. Os
coletores são do tipo canaleta de concreto, estrategicamente posicionados de modo a
garantir a maior eficiência na coleta da água e impedir a formação de alagamentos.
Os condutores são tubos de seção circular de PVC e concreto que tem a finalidade conduzir
as águas coletadas até a rede existente.
A caixa de passagem coleta a água das duas grelhas que, através do tubo de concreto, é
encaminhada para a rede existente.
Toda a rede de águas pluviais deve ser locada com o auxílio de equipamento topográfico,
devendo ser verificado o nivelamento, a inclinação da tubulação e a profundidade das
caixas.
A inclinação mínima da tubulação em casos de omissão será de 0,5% em trechos
horizontais.
6.1. COMPONENTES DO SISTEMA DE DRENAGEM
6.1.1. CANALETA E GRELHA DE CONCRETO
A canaleta é fabricada no local, pois, devido à inclinação indicada em projeto, ela terá
profundidade variada. Para a sua fabricação será utilizado concreto fck 15Mpa com formas
em chapa de madeirite resinado. A grelha será de concreto pré-moldado.
As valas devem acompanhar o traçado sugerido em projeto. Qualquer interferência ou
mudança no traçado deve ser relatada à fiscalização. A escavação da vala poderá ser feita
manual ou mecanicamente, com a utilização de máquinas e equipamentos apropriados,
como retroescavadeiras ou mini escavadeiras. O material escavado deve estar próximo ao
local da escavação para facilitar o reaterro, porém a uma distância segura que não
comprometa e estabilidade da vala. O material restante após o reaterro deve ter destinação
aprovada pela fiscalização.
As valas devem ter seção trapezoidal no caso de ocorrência de solo estável e espaço
disponível, conforme especificado em projeto. Caso ocorra a presença de água, deverão ser
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executados sistemas de controle e captação de águas superficiais e subterrâneas
convergentes à vala aberta, considerando as seguintes exigências:


A vala permaneça seca durante a escavação e construção das canaletas;



A estabilidade das paredes da vala seja garantida durante a realização dos
trabalhos.

O fundo da vala deve ser regularizado e compactado, de forma a se obter um leito uniforme
e de acordo com as inclinações indicadas em projeto.

6.1.2. TUBOS DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
Tubo de policloreto de vinila (PVC) rígido reforçado, marrom, classe 12 para redes
enterradas. Esse tipo de tubo será utilizado para interligar as canaletas de concreto.
A largura da vala para tubos PVC varia com a profundidade, sendo recomendado no mínimo
largura de 60 cm até 2,0 m de profundidade. O fundo da vala deve ser regularizado, de
forma a se obter uma superfície uniforme. No caso de solo rochoso (rocha decomposta,
pedras soltas e rocha viva) é necessário executar um leito de material isento de pedras
(areia), de no mínimo 15 cm sob a tubulação. No caso de solo argiloso, tabatinga ou lodo,
sem condições mecânicas mínimas para assentamento da tubulação, deve-se executar um
base de material granular (brita) ou concreto magro estanque. A tubulação sobre tais bases
deve ser assentada, apoiada sobre berço de areia ou material escolhido e aprovado pela
fiscalização, conforme especificado nos desenhos e detalhes construtivos.
Não é permitido o aquecimento dos tubos com a finalidade de se obter curvas, execução de
bolsas ou furos.
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. O reaterro deve ser apiloado
manualmente.

6.1.3. CAIXA DE PASSAGEM
Ver Memorial Descritivo de Águas Pluviais.
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7. MEMORIAL DESCRITIVO - URBANIZAÇÃO
7.1. PAVIMENTAÇÃO
7.1.1. ESTUDO GEOTÉCNICO
Para um projeto de engenharia que envolva estruturas, é fundamental o estudo do solo onde
será feita a construção. O aprofundamento deste estudo dependerá do porte da obra. Para
um projeto de pavimentação, é preciso no mínimo o estudo do subleito onde passarão as
vias e das jazidas de agregados e solos granulares.
A sondagem deve ser feita no ponto mais baixo da planta para que se conheça o tipo de
solo e o nível d’água no ponto mais crítico. Para cada ponto devem-se apresentar os
resultados da granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, nível de água e ensaio
de CBR com energia Proctor Normal da camada considerada como subleito no Projeto de
Pavimentação.
A execução da sondagem, neste caso, é feita a trado. Esta deve seguir rigorosamente a
ABNT NBR 9603/1986 - Sondagem a Trado – Procedimento.
7.1.2. CLASSIFICAÇÃO DA VIA
As vias são classificadas de acordo com o tráfego previsto. Elas podem ser de tráfego leve,
médio, meio pesado, pesado, muito pesado e faixa exclusiva de ônibus. Por ser uma área
de estacionamento, pode-se considerar uma área de tráfego leve. A tabela 2 apresenta o N
característico igual a 105.
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Tabela 1 - Classificação das Vias e Parâmetros de Tráfego
Fonte: IP-02 – Classificação da vias

7.1.3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
7.1.3.1.

SUBLEITO, SUB-BASE E BASE

O cálculo para o dimensionamento segue a norma DNER 667/81 – Método de projeto de
pavimentos flexíveis e o resultado está indicado na Tabela 3.
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Tabela 2 – Cálculo de Estrutura de Pavimento – Método Dnit

Como pode-se verificar, as camadas de Sub-Base e Base tem a mesma altura da camada
total acima do Sub-leito. Portanto, não é preciso uma camada de Sub-Base, apenas a Base
e o Revestimento, totalizando 20cm.
A Tabela 4 indica a espessura do Revestimento betuminoso. Com o N característico igual a
105, pode-se considerar uma camada de revestimento de 5cm, ficando a base com 13cm.
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N
N ≤ 10

Espessura mínima de revestimento betuminoso
6

Tratamentos superficiais betuminosos

6

6

Revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura

7

Concreto betuminoso com 7,5cm de espessura

7

Concreto betuminoso com 10,0cm de espessura

10 < N ≤ 5x10
6

5x10 ≤ N < 10
7

10 < N ≤ 5x10
N > 5x10

7

Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura

Tabela 3 – Espessura mínima de revestimento betuminoso
Fonte: DNER-667/81

7.1.4. ESTRUTURA DO PAVIMENTO
7.1.4.1.

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.

7.1.4.2.

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.
A Base deve ser regularizada e compactada, devendo o compressor cobrir sempre metade
da faixa coberta na passada anterior.

_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-CIV-MD-E001-00

14/18

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________
7.1.4.3.

IMPRIMAÇÃO

Sobre a base de seixo será executada a imprimação, que nada mais é que a aplicação de
uma camada de material betuminoso e tem a função de impermeabilizar a camada da base
e aumentar a coesão da superfície da base.
Deve ser feita a varredura da superfície, com o uso de vassouras mecânicas rotativas ou
manualmente, para que sejam eliminados todos e qualquer material solto. Após, deve-se
umedecer a pista levemente e em seguida aplicar o ligante asfáltico na temperatura e
quantidade recomendada, de maneira uniforme. A temperatura varia de acordo com o tipo
de ligante. Esta deve proporcionar a melhor viscosidade para o seu espalhamento. A faixa

de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos é de 20 a 60
segundos Saybolt Furol. No caso de utilização da EAI a viscosidade de espalhamento é
de 20 a 100 segundos Saybolt Furol. Deve-se imprimar a largura total da pista em um
mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao tráfego. A fim de evitar a superposição
ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações devem ser colocadas faixas de
papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do
ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.

7.1.4.4.

PINTURA DE LIGAÇÃO

Para que haja aderência entre a superfície de base e a camada de revestimento asfáltico, é
executada a pintura de ligação com ligante betuminoso sobre a superfície de base.
Deve ser feita a varredura da superfície, com o uso de vassouras mecânicas rotativas ou
manualmente, para que sejam eliminados todos e qualquer material solto. Após, deve-se
aplicar o ligante asfáltico na temperatura e quantidade recomendada, de maneira uniforme.
A temperatura de aplicação deve proporcionar a melhor viscosidade para o seu
espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento da emulsão é de 20
a 100 segundos Saybolt Furol. Deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em
decorrência da ruptura. A pintura de ligação deve ser executada na largura total da pista em
um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao tráfego. A fim de evitar a superposição
ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações devem ser colocadas faixas de papel
transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante asfáltico
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situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.

7.1.4.5.

CAMADA DE REVESTIMENTO

A camada de revestimento da área do Estacionamento e lateral do Centro Comercial será
de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) de acordo com os requisitos
especificados na Especificação Técnica. A camada terá 5cm de espessura (compactado) e
a massa asfáltica somente deverá ser aplicada quando a área a recebe-la se encontrar seca
e o dia não for chuvoso.
A produção do concreto asfáltico é efetuada em usinas apropriadas. O transporte do
concreto asfáltico, da usina ao local de aplicação, deve ser feito em caminhão tipo
basculante, com caçamba metálica lisa, limpa e ligeiramente lubrificada. Cada carregamento
deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger
a mistura.
O espalhamento e acabamento da mistura devem ser feitos por pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e

abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores
e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura
sem irregularidade.
A etapa final é a rolagem. Sua temperatura é a mais elevada que a mistura asfáltica pode
suportar. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderência da mistura.
7.2. SINALIZAÇÃO
7.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização visual constituída por marcas,
símbolos e legendas, aplicados especialmente sobre o pavimento das vias. Segundo o
Manual Brasileiro de Sinalização no Trânsito – Volume IV, “a sinalização horizontal tem a
finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da
via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar
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comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de
tráfego”.
Ela é responsável por transmitir mensagens tanto aos motoristas como aos pedestres,
possibilitando percepção e entendimento da organização do espaço, sem desviar a atenção
do leito da via.
A sinalização horizontal do presente projeto é composta por linha simples contínua de
limitação de vagas.
De acordo com o DNER-EM 368/2000 - Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base
de resina acrílica e/ou vinílica, para a execução da pintura, a temperatura do pavimento
deverá ser superior a 3 °C do ponto do orvalho; a temperatura ambiente deve estar entre 10
°C e 40 °C; umidade relativa do ar até 90%, o pavimento estar aparentemente seco e não
chovendo; a tinta deve estar apta ou susceptível à adição de microesferas de vidro.
A espessura úmida de tinta a ser aplicada deve ser de 0,4mm ou 0,6mm, a ser obtida de
uma só passada da máquina sobre o revestimento.
A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o
revestimento e permitir a liberação do tráfego a partir de 30 minutos após aplicação.
As microesferas de vidro devem satisfazer à especificação de microesferas de vidro para
sinalização horizontal rodoviária DNER-EM 373/2000.
A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de
adesividade às microesferas de vidro e ao revestimento, produzir película seca, fosca, de
aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de
vida útil que deve ser, no mínimo, de dois anos.
A tinta, depois de aplicada, deve apresentar ótimas condições de aparência durante o dia,
visibilidade noturna e durabilidade.

7.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
A sinalização vertical é um subsistema da sinalização visual, composta por sinais sobre
placas fixadas na posição vertical, transmitindo mensagens através de símbolos e legendas
preestabelecidas, que podem ser legalmente instituídas. Segundo o Manual Brasileiro de
Sinalização no Trânsito – Volume II, “a sinalização vertical tem a finalidade de fornecer
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informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de
modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via”.
A sinalização vertical externa será composta de placa de regulamentação de vaga para
PcD. Essa placa deve ser com material reflexivo além de ser considerado a sua exposição
às intempéries.

_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-CIV-MD-E001-00

18/18

Revisão

Modificação

Data

Autor

Aprovo

00

Emissão Inicial

27/01/20

Alexandre E. Esper

JK

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Coordenadora do
Projeto
Juliana C. Kreische

CREA

UF

Autor do Projeto

54.602/D

PR

Alexandre E. Esper

CREA

UF

161.825/D

PR

Corresponsável

CREA/CAU

LOCAL

CENTRO COMERCIAL
ESCALA

DATA

-

DESENHISTA

JANEIRO/2020

GESTOR DO CONTRATO

RUBRICA

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE

ESTRUTURAL
TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
FISCAL DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº

14/2019

RUBRICA

ART Nº

1720194097572

TIPO DE OBRA

ETAPA

CONSTRUÇÃO

EXECUTIVO

CODIFICAÇÃO

08PMB0119-CC-EST-MD-E001-00

UF

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 3
2. SIMBOLOGIA .................................................................................................................. 3
3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ..................................................................................... 3
4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................ 4
5. MEMORIAL DESCRITIVO............................................................................................... 6
5.1. COBERTURA .................................................................................................................. 6
5.1.1.

DEFINÇÕES ............................................................................................................ 6

5.2. CONCRETO .................................................................................................................... 8
5.3. FUNDAÇÃO .................................................................................................................. 10
5.4. DEFINIÇÕES ................................................................................................................ 10
5.4.1.

CONCRETO .......................................................................................................... 10

5.4.2.

AÇO ....................................................................................................................... 11

_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-EST-MD-E001-00

2/11

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________
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 Estrutural e Fundação construção do Centro Comercial, situado na
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;



ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios.
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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
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
_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-EST-MD-E001-00

4/11

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________
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. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. COBERTURA
A estrutura de cobertura foi projetada em estrutura metálica, comportando telhas termo
acústicas, autoportantes.

Figura 1 - Modelo 3D da cobertura- Centro Comercial

5.1.1. DEFINÇÕES
O aço utilizado possui as seguintes características mecânicas:
Material

Módulo de
Elasticidade
E
(kgf/cm²)

Módulo
de
Poisson


Módulo de
Corte
G
(kgf/cm²)

Limite
Elástico
fy
(kgf/cm²)

Coeficiente
de
Dilatação
·t
(m/m°C)

Peso
Específico

(t/m³)

Tipo

Designação

Aço
dobrado

CF-26

2038736.0

0.300

784913.4

3516.8

0.000012

7.850

Aço
laminado

A-36
250Mpa

2038736.0

0.300

784913.4

2548.4

0.000012

7.850

Tabela 1 - Materiais Utilizados
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Foram utilizados os perfis especificados a seguir:
Material
Tipo

Designação

Aço
laminado

Ref.

Descrição

Área
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

1

L 1.1/2 x 1/8",
Duplo
U
união
genérica,
(Cantoneira)
Distância entre
os perfis: 50.0
/ 50.0 mm
Perfis
independentes

4.64

2.21

2.21

6.66

134.08

0.16

L
2
x
1/4",
(Cantoneira)

6.06

2.82

2.82

14.60

14.60

0.81

1/2",
redonda)

1.27

1.14

1.14

0.13

0.13

0.26

U150X50X3.04,
(PERFIL U)

7.29

2.46

3.72

232.83

16.07

0.22

U200X75X3.00,
(PERFIL U)

10.20

3.67

4.92

607.31

53.64

0.31

7.93

2.60

4.25

183.85

25.32

0.30

A-36 250Mpa
2

3

4

5

Aço
dobrado

CF-26
6

(Barra

C125X50X17X3.35,
(Perfil C)

Tabela 2 - Características Mecânicas

Onde:


Avy: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Y'



Avz: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Z'



Iyy: Inércia da seção em torno do eixo local 'Y'



Izz: Inércia da seção em torno do eixo local 'Z'



It: Inércia à torção

As características mecânicas das peças correspondem à seção no ponto médio das
mesmas.
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5.2. CONCRETO
A estrutura do Centro Comercial destina-se ao atendimento público, abrigando boxes para
comércio em diversas áreas de atuação.
A edificação foi projetada e calculada através de elementos em concreto armado. Foi
desenvolvido um modelo computacional, através do software Eberick, a partir do qual foram
obtidas as informações de esforços e detalhamentos estruturais.
A Unidade é dividida nos seguintes níveis:
Pavimento

Altura (cm)

Nível (cm)

Cobertura
Apoio Treliças
Depósito 2
Administração
Depósito 1
Baldrame

100
300
15
35
268
10

700
600
300
285
250
-18

Tabela 3 - Níveis da estrutura do Centro Comercial

Abaixo são representadas imagens das plantas e do modelo 3D computacional.

Figura 2 - Planta – Centro Comercial
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Figura 4 - Modelo 3D da estrutura - Centro Comercial
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5.3. FUNDAÇÃO
Os elementos de fundação do Centro Comercial foram projetados em blocos de fundação
apoiados sobre estacas de tipo hélice contínua com diâmetro de 30cm.
Adotou-se o concreto com resistência fck de 35Mpa para compor os elementos da fundação
e aço CA-50 para as suas respectivas armaduras.

5.4. DEFINIÇÕES
5.4.1. CONCRETO
Adotou-se o concreto com resistência fck de 35MPa para compor os elementos da estrutura.
Abaixo seguem as definições consideradas em projeto.

fck

Ecs

fct

Abatimento

(kgf/cm²)

(kgf/cm²)

(kgf/cm²)

(cm)

Coeficiente de
dilatação térmica
(/ºC)

350

294029

32

5.00*

0.00001

Tabela 6 - Características Mecânicas do Concreto

Resistência do concreto aos 28 dias:


Vigas: 35 MPa;



Pilares: 35 MPa;



Lajes: 35 MPa.



Blocos: 35 MPa.

Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano)


Vigas: 3 centímetros;



Pilares: 3 centímetros;



Lajes: 2,5 centímetros;



Blocos: 4,5 centímetros.
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5.4.2. AÇO
Foram utilizados aços CA-50 e CA-60 para compor as armaduras das peças estruturais dos
dois ambientes em questão.

Categoria

Massa
específica
(kgf/m³)

Módulo de
elasticidade
(kgf/cm²)

Fyk
(kgf/cm²)

CA50

7850

2100000

5000

CA60

7850

2100000

6000

Tabela 7 - Características Mecânicas do Aço
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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 Estrutural e Fundação construção do Reservatório Elevado de Água do
Centro Comercial, situado na 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;
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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. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. CONCRETO
A estrutura do Centro Comercial destina-se ao atendimento público, abrigando boxes para
comércio em diversas áreas de atuação.
A edificação foi projetada e calculada através de elementos em concreto armado. Foi
desenvolvido um modelo computacional, através do software Eberick, a partir do qual foram
obtidas as informações de esforços e detalhamentos estruturais.
A Unidade é dividida nos seguintes níveis:
Pavimento

Altura (cm)

Nível (cm)

Cobertura
Topo
Reservatório
Fundo
Reservatório
Console AP
Baldrame

70
170

900
830

460

660

200
10

200
0

Tabela 3 - Níveis da estrutura do Centro Comercial

Abaixo são representadas imagens das plantas e do modelo 3D computacional.

Figura 4 - Modelo 3D da estrutura - Centro Comercial
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5.2. FUNDAÇÃO
Os elementos de fundação do Centro Comercial foram projetados em blocos de fundação
apoiados sobre estacas de tipo hélice contínua com diâmetro de 30cm.
Adotou-se o concreto com resistência fck de 35Mpa para compor os elementos da fundação
e aço CA-50 para as suas respectivas armaduras.

5.3. DEFINIÇÕES
5.3.1. CONCRETO
Adotou-se o concreto com resistência fck de 35MPa para compor os elementos da estrutura.
Abaixo seguem as definições consideradas em projeto.

fck

Ecs

fct

Abatimento

(kgf/cm²)

(kgf/cm²)

(kgf/cm²)

(cm)

Coeficiente de
dilatação térmica
(/ºC)

350

294029

32

5.00*

0.00001

Tabela 6 - Características Mecânicas do Concreto

Resistência do concreto aos 28 dias:


Vigas: 35 MPa;



Pilares: 35 MPa;



Lajes: 35 MPa.



Blocos: 35 MPa.

Classe de agressividade do ambiente: II – Moderado (Urbano)


Vigas: 3 centímetros;



Pilares: 3 centímetros;



Lajes: 2,5 centímetros;



Blocos: 4,5 centímetros.
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5.3.2. AÇO
Foram utilizados aços CA-50 e CA-60 para compor as armaduras das peças estruturais dos
dois ambientes em questão.

Categoria

Massa
específica
(kgf/m³)

Módulo de
elasticidade
(kgf/cm²)

Fyk
(kgf/cm²)

CA50

7850

2100000

5000

CA60

7850

2100000

6000

Tabela 7 - Características Mecânicas do Aço
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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 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
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

_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CC-HID-MD-E001-01

4/9

CENTRO COMERCIAL
__________________________________________________________________________
5. MEMORIAL DESCRITIVO
O presente memorial consiste na descrição das instalações hidrossanitárias para
abastecimento de água fria (potável), captação de águas pluviais e sistema de rede de
esgoto. A concepção das instalações baseou-se no projeto arquitetônico, visando as
soluções que atendam nas necessidades de seu uso, bem como a viabilidade econômica.
Toda a representação gráfica está apresentada nos projetos hidrossanitários.

5.1. ÁGUA FRIA
A instalação predial de água fria é o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e
dispositivos existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de
utilização de água no Centro Comercial.
O projeto foi elaborado a partir do sistema indireto, no qual existe um reservatório para
armazenamento da água, com o objetivo de garantir seu fornecimento de modo contínuo e
com pressões adequadas ao funcionamento dos aparelhos e conforto dos usuários.
O abastecimento de água será realizado a partir da rede pública existente, fornecida pela
Concessionária de Água. Através da pressão da própria rede pública, passando pelo
hidrômetro, a água chega ao reservatório, que será elevado e em concreto armado. O
reservatório terá capacidade de armazenamento total de 4,8 m3, que corresponde ao
consumo de água fria de 1,5 dias da edificação, e tubulações para distribuição,
extravasamento e limpeza.
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Figura 1 - Perspectiva do reservatório elevado
Fonte: STCP Engenharia de Projetos LTDA, 2020.

Da saída do reservatório, passando por registros para controle e manutenção, a tubulação
desce até o solo e segue pelo contrapiso até os respectivos pontos de utilização,
abastecendo-os exclusivamente por gravidade.
Os tubos de água fria serão de PVC rígido marrom com juntas soldáveis, tendo a finalidade
de abastecer todos os pontos indicados no projeto. As conexões deverão ser em PVC rígido
marrom, com juntas soldáveis, com exceção dos terminais para a ligação de aparelhos, que
deverão ser de PVC azul com bucha de latão. Os registros de gaveta e pressão, que têm
função de facilitar o processo de manutenção, deverão ser em bronze, tendo os de pressão
acabamento com canopla cromada.
O projeto atende as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes: NBR 5626 – Instalação
Predial de Água Fria; NBR 5648 – Tubos e Conexões em PVC para Água Fria.

5.2. ÁGUAS PLUVIAIS
A premissa principal da instalação predial de águas pluviais é a coleta da água da chuva
precipitada na área do telhado através de calhas, ralos hemisféricos e tubulações verticais e
horizontais.
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A cobertura do Centro Comercial é dividida em duas águas, com inclinação voltada para o
interior da edificação. No encontro dos telhados será instalada uma calha metálica, que tem
por objetivo captar as águas diretamente dos telhados, impedindo que estas caiam
livremente e causem danos às áreas adjacentes à edificação, principalmente quando a
mesma é alta.

Figura 2 - Fachada frontal, mostrando a inclinação do telhado
Fonte: STCP Engenharia de Projetos LTDA, 2020.

A calha dividirá o escoamento e o direcionará para dois pontos distintos, um na fachada
frontal e outro aos fundos. A entrada da calha na tubulação será protegida com ralo tipo
hemisférico, para evitar a entrada e folhas e outros objetos maiores.
A água captada aos fundos da edificação será conduzida pela tubulação até uma cisterna
em polietileno, localizada no interior do reservatório elevado, onde ficará armazenada para
sua reutilização na rega dos jardins e plantas e para lavagem de piso. A cisterna será
dotada de filtro para barrar a passagem de possíveis folhas e outros elementos e filtro
clorador, para desinfecção da água. Será conectada tubulação extravasora pela qual a
água excedente será conduzida até a rede de drenagem. De acordo com as recomendações
do fabricante, a cisterna deve ser limpa a cada 6 meses.
O condutor que passa pela fachada frontal transporta a água até o canal da Av. Quintino
Bocaiuva, passando pelas caixas de areia, que têm a finalidade de permitir inspeção do
sistema de águas pluviais e realizar a filtragem de folhas, gravetos ou quaisquer outros
objetos que possam ter entrado nos tubos. Serão instaladas no nível do terreno, quando há
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mudança de direção ou quando há a junção de dois ou mais trechos de tubulação enterrada.
Serão construídas em alvenaria, com tampa dotada de grelha.
Os tubos e conexões que compõem os condutores horizontais e verticais serão em PVC
branco.

5.3. ESGOTO
O sistema de rede de esgoto foi dimensionado conforme as normativas vigentes, sendo
composto por tubos e conexões em PVC para Instalações Prediais de Esgoto Sanitário, com
seus respectivos diâmetros e acessórios que permitam o perfeito escoamento do esgoto por
gravidade até a ETE.
A coleta dos efluentes originados nos equipamentos (bacias sanitárias, lavatórios, tanques e
ralos) se realizará através de tubos em PVC, que conduzirão o esgoto coletado até poços de
visita localizados no pátio externo aos fundos da edificação, interligando a instalação do
prédio à Estação de Tratamento de Efluentes Compacta (ETE), a ser implantada na
edificação.
Os efluentes das pias, ralos e tanques dos boxes destinados à venda de frango, venda de
açaí, bares e lanchonetes deverão obrigatoriamente passar por caixa de gordura antes de
chegar aos poços de visita, visando a separação entre os efluentes e a gordura para
prevenir o entupimento da tubulação.
As tubulações de esgoto secundário (que não possuem gases formados pela decomposição
de matéria orgânica) nunca devem ser conectadas diretamente àquelas de esgoto primário,
sendo necessária a ligação por intermédio de um desconector (caixa sifonada). Assim, os
vasos sanitários serão auto-sifonados e os demais equipamentos sanitários, tais como
lavatórios e tanques, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas
sifonadas.
A instalação será provida de sistema de ventilação, com o objetivo de encaminhar os gases
para a atmosfera e evitar que retornem para dentro dos ambientes da edificação. As colunas
de ventilação deverão ser prolongadas em no mínimo 30,0 cm acima da cobertura, para
garantir uma perfeita renovação do ar no sistema. Deverão ainda ser providas de terminal
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tipo chaminé, tê ou outro dispositivo que evite a entrada das águas pluviais diretamente ao
tubo de ventilação.
Os tubos e conexões das instalações de esgoto serão encaixados utilizando-se anéis de
vedação.
Os poços de visita são câmaras visitáveis com a finalidade de permitir a inspeção da rede
de esgoto e trabalhos de manutenção. São instalados no nível do terreno, quando há
mudança de direção ou quando há a junção de dois ou mais trechos de tubulação enterrada.
Serão construídos em concreto, com diâmetro interno de entrada igual a 60 cm e de fundo
igual a 120 cm, e providos de tampa em ferro fundido. O fundo deverá assegurar rápido
escoamento e evitar a formação de depósito.
As caixas de gordura serão do tipo dupla, em alvenaria ou concreto, divididas em duas
câmaras, uma receptora e outra vertedoura, separadas por septo não removível. Devem ser
instaladas em locais com boas condições de ventilação, devendo possuir vedação
adequada para evitar a penetração de insetos, pequenos animais, águas de lavagem de
pisos ou de águas pluviais. Para o bom e contínuo funcionamento do sistema de esgoto,
recomenda-se a limpeza das caixas de gordura mensalmente.
A ETE foi dimensionada para atender à demanda de 2,6 m3/dia, considerando uma
contribuição de 5 litros por m² de área. O sistema consiste em tratamentos biológicos, onde
os efluentes sofrerão a degradação de cargas orgânicas, pelos processos anaeróbios e
aeróbios por lodos ativados, com a remoção de nutrientes e a desinfecção final. O esgoto
tratado será descartado no canal da Av. Quintino Bocaiuva, mediante aprovação prévia dos
órgãos de estado e entidades competentes.
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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 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
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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. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. SISTEMAS ELÉTRICOS
5.1.1. SISTEMA DE MEDIÇÃO CENTRALIZADA
A alimentação elétrica do Centro Comercial será através de medição centralizada, um
sistema que agrega módulos eletrônicos destinados à medição individualizada de energia
elétrica, desempenhando as funções de concentração, processamento e indicação das
informações de consumo de forma centralizada.
A administração e todos os boxes possuirão medidores de energia que serão conectados
aos módulos eletrônicos a serem instalados nos postes próximos aos mercados.
A instalação dos equipamentos em poste e o fornecimento dos medidores ficará a cargo da
concessionária de energia, o escopo de instalação deverá ser a partir dos medidores, que
ficarão concentrados conforme projeto.

Figura 1 - Equipamentos de Medição Centralizada (Módulo Eletrônico)
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Figura 2 - Medidor de Energia individual

5.1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
5.1.2.1. MERCADO
A distribuição elétrica da área comum do mercado, área administrativa e de sanitários será
estabelecida de acordo com as normas vigentes que atendem instalações em baixa tensão
e as necessidades do cliente.
A instalação elétrica possuirá distribuição a partir do Quadro de Distribuição QDG-1,
localizado na Circulação da área administrativa. A infraestrutura será através de
eletrocalhas, perfilados e eletrodutos aparente onde não for possível a instalação embutida.
Serão disponibilizadas algumas tomadas para manutenção na área comum do mercado.
A iluminação do mercado será através de luminárias industriais com níveis de iluminância
conforme norma específica.

5.1.2.2.

BOX

A distribuição elétrica de cada Box será estabelecida de acordo com as normas vigentes
que atendem instalações em baixa tensão e as necessidades dos feirantes.
Cada box possuirá um quadro geral, com disjuntores para iluminação e tomadas.
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A instalação elétrica possuirá distribuição a partir do Quadro Geral (QB), a ser localizado no
interior do box, conforme projeto.
Cada box será dotado de ao menos um ponto de iluminação e um ponto de tomada. A
infraestrutura será através de perfilados e/ou eletrodutos aparente onde não for possível a
instalação embutida. A iluminação do box será através de luminárias com lâmpadas LED
com níveis de iluminância conforme norma específica.

5.1.3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O QDG-1 (instalação na Circulação da área administrativa) terá função de comportar o
disjuntor geral e os disjuntores para alimentação da iluminação dos banheiros/ADM,
iluminação circulação boxes, Ar Condicionado ADM, Tomadas Banheiros e circulação,
Tomadas ADM.
Na construção do quadro de distribuição deverá ser previsto, capacidade de reserva
(espaço) que permita ampliações futuras, conforme a norma NBR-5410.
Os disjuntores serão conforme IEC-947-2 possuirão proteção contra sobrecarga e curto
circuito.
O quadro deve ser provido de dispositivo de proteção, isolação de terminais energizados e
sinalização padronizada, conforme requisitos da NR10.
O Quadro elétrico deverá possuir dispositivos contra surtos elétricos DPS, e Interruptor
Diferencial Residual DR, conforme o projeto.

5.1.4. ILUMINAÇÃO
As luminárias serão distribuídas internamente na edificação, dimensionadas através de
cálculo luminotécnico e NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de Interiores. Os índices de
iluminância mínimos serão aplicados conforme o que estabelece a NBR-8995, a fim de
proporcionar um nível de iluminância uniforme e adequado ao tipo do local e à sua
necessidade:


Administração – 300 lux;
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Sanitários e Vestiários – 200 lux;



Circulação – 150 lux;



Box – 300 lux

Serão instaladas luminárias que atendam a iluminância indicada, e que atendam a
necessidade de cada ambiente. Elas serão de sobrepor ou embutir em forro de PVC, de alta
eficiência com lâmpadas de LED, fluorescentes ou compactas fluorescentes.
Na seleção dos tipos de lâmpadas e luminárias, serão adotadas aquelas cujas
características proporcionam um maior rendimento, implicando em economia no uso da
energia elétrica.
Quando especificado, deverão ser fornecidos plugs tipo “macho”, sendo um por luminária,
padrão 2P+T para conexão à rede elétrica.
Deverá ser feita limpeza das luminárias e lâmpadas no final da obra;
As estruturas metálicas das luminárias deverão ser aterradas.

5.1.5. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O sistema de iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos pontos de luz de
maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminamento desejado e deverá ter uma
autonomia maior ou igual a 1h de funcionamento, com uma perda menor que 10% de sua
luminosidade inicial.

5.1.6. SPDA
Considerando a Análise de Risco da edificação, verificou-se não ser necessária a instalação
de Sistema de SPDA, pois os riscos calculados foram menores do que estipulado em
norma. A análise de risco está detalhada no Memorial de Cálculo. Ainda assim optou-se
pela instalação de SPDA para proteção da edificação, devido ser principalmente uma
edificação com considerável acúmulo de pessoas.
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Para tanto será instalado sistema SPDA com captores tipo “Franklin” no telha e no
reservatório, com descidas e malha de aterramento.

5.2. PROJETO SISTEMAS
5.2.1. CFTV
O Circuito Fechado de Televisão sobre IP terá como objetivo, o monitoramento visual das
áreas internas, utilizando câmeras com endereço IP totalmente digitais possibilitando a
transmissão de vídeo sem perda de qualidade, alta definição das imagens, flexibilidade no
gerenciamento e operação, maior padronização de equipamentos com facilidade de
implantação e maior confiabilidade devido ao sistema de codificação.
Com base no arquitetônico proposto, o projeto de segurança contemplará tanto a segurança
patrimonial como pessoal, desenvolvido especialmente com a finalidade de visualizar,
prevenir, comprovar qualquer ação indesejada e monitorar eventos de emergência
detectando um mínimo de indício de sinistro, envolvendo principalmente os acessos,
circulação e setor administrativo.
A

infraestrutura

para

atender

os

pontos

de

câmera

será

por

meio

de

eletrocalhas/perfilados/eletrodutos, e através de cabos UTP 4 pares categoria 6A.

5.2.2. TELEFONIA
Está prevista a instalação de infraestrutura de telefonia, com instalação de um DG na área
administrativa. Fica por responsabilidade do estabelecimento a contratação de ponto de
internet e telefonia.

5.2.3. SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO
Será instalado sistema de alarme manual de incêndio, com a instalação de acionadores
manuais e sirenes áudio-visuais conforme exigências em Norma.
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5.3. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura para a distribuição de energia elétrica e dos sistemas será composta de
eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, caixas de passagem, conduletes e outros materiais
necessários obedecendo as normas aplicáveis e as necessidades do cliente.
A infraestrutura de eletrocalhas e perfilados será compartilhada entre iluminação, tomadas e
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) 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



NBR 16401-1:2008

Execução de instalações elétricas de baixa tensão;
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. MEMORIAL DESCRITIVO
Será climatizado através de equipamentos de ar condicionado o ambiente de escritório
composto pela sala da administração. Demais áreas serão supridas por ventilação natural
reforçada com a instalação de exaustores eólicos que dissipam o calor produzido pela
energia radiante, eliminando a diferença entre as temperaturas interna e externa.
O sistema de ar condicionado adotado para a sala administrativa é um sistema de expansão
direta do fluido refrigerante com a instalação de condicionador de ar tipo Split, apenas para
refrigeração, com capacidade indicada em projeto. As condições de operação da unidade
interna serão definidas por meio de controle remoto, do tipo sem fio. A distribuição do ar
será a plenum. O retorno de ar será por captação direta pelo condicionador.
Haverá uma unidade condensadora localizada em área externa, para tomada e descarga de
ar de condensação. A unidade interna será instalada no próprio ambiente, interligada as
linhas frigoríficas através de tubulação de cobre sem costura.
A ventilação natural será realizada através das grades de entrada e saída da edificação e de
exaustores eólicos. Os exaustores eólicos não utilizam energia elétrica, trabalham a partir de
correntes de ar que incidem sobre o globo, fazendo com que ele se movimento. Mesmo na
ausência de ventos, as massas de ar quente internas tendem a subir, gerando uma pressão
no interior do globo, fazendo com que o exaustor gire.

5.1. INSTALAÇÕES
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 do sistema e equipamentos.
A CONTRATADA será responsável por todo o transporte de materiais e equipamentos, tanto
horizontal como vertical, bem como a sua correta armazenagem no local.
Se os equipamentos apresentarem níveis de ruído e/ou vibração fora de padrão, nas áreas
atendidas, esta anormalidade deverá ser corrigida para o aceite definitivo da obra.
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A CONTRATADA deverá submeter à aprovação os equipamentos, seu desempenho técnico
(baseado nos dados de seleção), bem como desenhos de detalhes de instalação.
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6. MEMÓRIA DE CÁLCULO
Os dados preliminares adotados estão de acordo com NBR16401, Ashrae-2011 HVAC
Applications SI e boas práticas de fabricação. O projeto será elaborado obedecendo à
norma de projetos de sistemas de ar condicionado: NBR 16401, Partes 1, 2 e 3. A NBR
16401 fornece as condições climatológicas da cidade de Belém/PA e adotaram-se estes
valores como padrão para o cálculo da carga térmica.
A frequência anual utilizada é de 0,4%, obtendo-se as condições climatológicas de Verão.
As condições utilizadas para cálculo da carga térmica estão descritas nas tabelas 1 e 2. A
instalação funcionará apenas em regime de refrigeração.

PARÂMETRO

VALOR

Temperatura de Bulbo Seco (Verão):

33,1 °C ±1 °C

Umidade Relativa:

50% (Sem Controle)

Tabela 1 - Condições Internas de Conforto

REGIÃO

América do Sul

Sub-Região

Brasil

Localização

Belém- PA

Latitude

1,38S

Longitude

48,48W

Altitude

16 m

Pressão Atmosférica Padrão No Local

101,13 atm

Condições De Verão
Time Zone

15h-17h

Temperatura De Bulbo Seco (Tbs)

33,1 °C

Temperatura De Bulbo Úmido (Tbu)

28,0 °C

Condições De Baixa Umidade
Temperatura De Ponto De Orvalho (Tpo)

27,2 °C

Umidade Absoluta (ⱳ)

23 g/kg de ar seco

Tabela 2 - Condições Climáticas
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6.1. OCUPAÇÃO/DISSIPAÇÃO
A taxa de ocupação dos recintos foi baseada no layout arquitetônico dos locais. Para
dissipação foi tomado por base os valores contidos nas tabelas do Anexo C da NBR- 164011 Parte 1, resumidos na tabela 03 abaixo. Taxas de ocupação serão utilizadas nos
ambientes onde a quantidade de pessoas não é conhecida, nas demais áreas será
considerado a ocupação planejada para o ambiente.

PARÂMETRO

LOCAL

VALOR

Ocupação

Escritórios Baixa Densidade

Pessoas - Dissipação De Calor

Atividade Moderada em Escritórios

Iluminação

Escritórios

5,0 m²/pessoa
SENSÍVEL – 75W
LATENTE – 55W
16,0 W/m²

Equipamentos

Escritórios Carga Média

10,7 W/m²

Telhado Superior

Cor Externa Clara (Sem Laje com Insolação)

U = 1,90 W/m² °K

Paredes Internas

Reboco Agregado de Areia

U = 2,33 W/m² °K

Paredes Externas

Reboco Agregado de Areia

U = 6,02 W/m² °K

Tabela 3 - Critérios Utilizados para Cálculo da Carga Térmica

6.2. CARGA TÉRMICA
Este capítulo apresenta as condições de carga térmica calculada para o sistema de ar
condicionado.

Os

cálculos

foram

realizados

pelo

software

técnico

PRO-

ARCONDICIONADO, versão 10, com determinação da carga térmica para 12 horas diárias
e para o período de um ano.
O software considera um fator de simultaneidade para pessoas e iluminação. O método
utilizado pelo software para cálculo da carga térmica é o TETD – Total Equivalent
Temperature Difference, da ASHRAE Handbook - Fundamentals, recomendado no item
6.1.3.2 da NBR16401-1: 2008.
A carga térmica total do ambiente administrativo é de 1,3 TR. Na tabela 04, estão os
resultados obtidos neste cálculo.
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Carga Térmica
AMBIENTE

Total
(TR)

ADM
TOTAL

Total
(kW)

1,3
1,3

4,57

Vazão de Ar

Sensível Sensível
Fator
(TR)
(kW)
Carga.S

1
1

3,52

m2 por Insuflada Externa
(TR)
(m3/h)
(m3/h)

0,77
0,77

13,99
13,99

1264,1
1264,1

TBSins.
(ºC)

100
100

12

Trocas Trocas/h
por hora Ar.Ext.

27,75

2,2

ÁREA

18,22
18,22

Número
de
Pessoas

4
4

Tabela 4 – Quadro Resumo do Cálculo de Carga Térmica e Tomada de Ar Externo

6.3. AR INSUFLADO E TOMADA DE AR EXTERNO
A vazão de ar exterior deve ser suficiente para manter os locais em leve pressão positiva,
minimizar infiltrações e reduzir o nível de CO2 do ambiente. Conforme recomendação da
ANVISA adotou-se uma vazão de 27 m³/h.
6.4. VENTILAÇÃO NATURAL – EXAUSTORES EÓLICOS
A diferença de pressões exercida sobre o edifício pelo ar pode ser causada pelo vento ou
pela diferença de densidade do ar fora e dentro do edifício. O efeito da diferença de
densidade, conhecido como "efeito de chaminé", é frequentemente o principal fator. Quando
a temperatura no interior de um determinado ambiente é maior que a temperatura externa,
produz-se uma pressão interna negativa e um fluxo de ar entra pelas partes inferiores, o que
causa em seguida uma pressão interna positiva, e um fluxo de ar sai nas partes superiores
do edifício.
Os exaustores eólicos funcionarão através do deslocamento das massas de ar atmosférico
e o efeito da convecção da massa de ar interna, proporcionando uma exaustão ininterrupta
de gases, fumaça e calor, renovando e circulando o ar ambiente.
Segundo critérios sugeridos para projetos gerais de ventilação de ambientes pela ASHRAE American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineering, Guide an Data
Book, a taxa de renovação de ar deve estar entre 18 a 22 trocas por hora. Adotou-se o valor
médio de 20 trocas por hora.
A edificação possui um volume total calculado de 3.626,23 m³, com as 20 trocas por hora,
obtém-se uma vazão total necessária de 72.524,665 m³/h. Cada exaustor eólico tem vazão
de 4.000 m³/h. Com isso, são necessários 18 exaustores eólicos.
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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 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 aprovado, 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 de 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
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5. MEMORIAL DESCRITIVO
O Centro Comercial é uma edificação nova, térrea a ser construída visando atender às
condições mínimas de segurança contra incêndio, bem como permitir condições de acesso
para as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo aos objetivos das instruções
técnicas.
O sistema de combate a incêndio (SCI) tem como objetivo fazer o primeiro combate e/ ou
controle do foco de incêndio até a chegada do corpo de bombeiros. O SCI da edificação
deve contemplar as medidas de proteção e combate a incêndio listadas na Tabela 05 do
Memorial de Cálculo.
Instalações elétricas, SPDA e Central de GLP devem ser executadas em conformidade com
normas regulamentadoras vigentes em projeto próprio.

5.1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
Em via principal de acesso situada na Travessa Quintino Bocaiuva, conforme prancha de
implantação.

5.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
O projeto contém acesso principal de pedestres, constituído por uma (01) porta com 3,00 m
de largura, situado no nível da rua e será utilizado como rotas de fuga, de acordo ABNT
NBR 9077:2001 e com as normativas do Corpo de Bombeiros. O acesso de carga e
descarga também funcionará como saída de emergência, com porta de 0,90 m de largura e
equipada com barra antipânico. A largura das circulações que configuram rota de fuga foi
estimada de modo a atender a vazão da população para rota de saída, em caso de
emergência.
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5.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O sistema de iluminação de emergência é do tipo “não permanente”, onde os aparelhos
(luminárias) só acendem quando a energia normal que alimenta o prédio é desligada
(concessionária ou desligamento da chave geral). Quando isto ocorre suas lâmpadas
acendem automaticamente pela fonte de alimentação própria (bateria). Quando volta o
fornecimento da energia normal, as lâmpadas se apagam. Todas as unidades de Iluminação
de Emergência serão ligadas à rede de energia elétrica normal para manter o sistema de
flutuação (manutenção de carga) supervisionado pro circuito integrado de alta precisão. A
localização das unidades de Iluminação de Emergência está indicada em projeto (plantas e
detalhes).

5.4. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Sistema de alarme de incêndio possui projeto próprio separado do projeto dos demais
dispositivos de proteção e combate a incêndio anexos à este projeto.

5.5. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A sinalização de emergência deverá ser implantada conforme, NBR13424-2: 2004
localizadas conforme plantas em anexo. Está disposta em função de características
específicas de uso e dos riscos já descritos neste memorial e memorial de cálculo, bem
como em função de necessidades básicas para a garantia da segurança contra incêndio e
pânico na edificação.
Deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base
da sinalização, conforme disposição em plantas anexas a este memorial, caso haja
exceções, as mesmas serão descritas neste memorial.
A sinalização de saída de emergência assinala todas as mudanças de direção, saídas,
escadas e rotas de fuga e deve ser instalada conforme descrito abaixo:


A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente
acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta,
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centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização;


A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a
distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de,
no máximo 7,5 m, conforme projeto, de maneira que na direção de saída de qualquer
ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 15,0m.
A sinalização deve ser instalada com a sua base a 1,80 m do piso acabado;



A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergência deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado à base da
sinalização, junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, com
possível visualização em ambos os sentidos da escada (subida e descida).



A mensagem escrita “SAÍDA” deve estar no idioma português.



Em escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no interior
da caixa de escada de emergência, haverá uma sinalização de saída de emergência
com seta indicativa da direção do fluxo através de símbolos;



Não instalar placas de sinalização em locais onde as mesmas possam ser
obstruídas, como por exemplo, atrás de batentes de porta.

Quanto à sinalização de emergência de combate a incêndio:


Quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a
visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve
ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;



Caso a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no
plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em
questão e uma seta indicativa, preferencialmente acima do equipamento e no
máximo a 7,5m;



Para os equipamentos instalados em pilares (extintores), devem ser sinalizadas
todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de
pessoas ou veículos;

A sinalização complementar de indicação continuada das rotas de saída deverá ser aplicada
sobre as paredes de corredores e escadas destinadas a saídas de emergência, indicando a
direção do fluxo, atendendo aos seguintes critérios:


O espaçamento entre cada uma delas será de até 3,0 m na linha horizontal, medidas
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a partir das extremidades internamente consideradas;


Deve ser aplicada a sinalização a cada mudança de direção;



A sinalização deve estar a uma altura constante entre 0,25 m e 0,50 m do piso
acabado à base da sinalização, podendo ser aplicada, alternadamente, à parede
direita e esquerda da rota de saída.

A sinalização complementar de indicação de obstáculos ou de riscos nas circulações das
rotas de saída será instalada para indicar:


Desnível de piso;



Rebaixo de teto;



Outras saliências resultantes de elementos construtivos ou equipamentos que
reduzam a largura das rotas de saída, prejudicando a sua utilização;



Elementos translúcidos e transparentes, tais como vidros, utilizados em esquadrias
destinadas a portas e painéis (com função de divisórias ou de fachadas, desde que
não assentadas sobre muretas com altura mínima de 1,00 m de altura).

São as seguintes sinalizações de indicação de obstáculos ou riscos na circulação das rotas
de fuga:


Faixa zebrada:
o

Em desníveis de piso e rebaixo de tetos devem ser instaladas a uma altura
de 0,50 m do piso acabado, com comprimento mínimo de 1,0m;

o

Em saliências ou equipamentos que reduzam a largura da rota de fuga,
devem ser aplicadas, horizontalmente, por toda a extensão dos obstáculos,
em todas as faces, com largura mínima de 0,10 m em cada face.

Em elementos translúcidos e transparentes para fechamento de vãos (portas e divisórias),
devem ser aplicadas tarjas, em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50
mm, aplicada horizontalmente em toda sua extensão, na altura constante compreendida
entre 1,00 m e 1,40 m do piso acabado.
As cores, formas geométricas e contraste das placas de sinalização devem obedecer as
características descritas na tabela 01. No anexo A, temos o modelo das principais almas das
placas a serem utilizados para ilustrar os padrões a serem seguidos conforme NBR13424-2:
2004.
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SINALIZAÇÃO

FORMA

MOLDURA

MARGEM

Proibição

Circular

Vermelha (barra
diametral e faixa
circular)

Branca (opcional)

Alerta

Triangular

Preta

Amarela (opcional)

Orientação e
Salvamento

Quadrada ou
Retangular

-

Fotoluminescente
(Opcional)

Equipamentos

Quadrada ou
Retangular

-

Fotoluminescente
(Opcional)

CORES
 Contraste: branco
 Símbolo: preto
 Fundo (Contraste):
amarela
 Símbolo (Segurança):
preta
 Fundo (segurança): Verde
 Símbolo (contraste):
fotoluminescente
 Fundo (segurança):
Vermelha
 Símbolo (contraste):
fotoluminescente

Tabela 1 - Padrão de Sinalização de Emergência

5.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
Os extintores serão distribuídos em conformidade com o apresentado nos desenhos do
projeto, de forma a permanecerem o mais equidistantes possível, e colocados de maneira
que o operador não percorra distância superior a descrita no memorial de cálculo.
Os extintores de incêndio empregados no sistema são tipo pó químico seco (PQS), este é
constituído de um grupo de agentes extintores de finíssimas partículas sólidas, e tem como
características não serem abrasivas, não serem tóxicas, mas podem provocar asfixia se
inalado em excesso, não conduzem corrente elétrica, mas tem o inconveniente de
contaminar o ambiente sujando-o. Atua por abafamento e quebra da reação em cadeia. Os
extintores PQS são classificados conforme sua correspondência com as classes de
incêndio: pó ABC – composto a base de fosfato de amônio, sendo chamado de polivalente,
pois atua nas classes A, B e C.
O risco predominante da edificação é classificado como Médio, sendo assim, foi empregado
extintor de Pó Químico ABC com capacidade extintora de 3A – 20 B/C.
Para a localização dos extintores foram levados em conta os cálculos por área e por
distância percorrida até o extintor, desta forma alguns ambientes estão com mais extintores
_________________________________________________________________________________
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do que exigido pela norma para que atenda o requisito de distância máxima percorrida até o
extintor.
Todos os Extintores devem possuir suportes: parede ou abrigo, placa de sinalização com o
tipo de sistema, conforme Figura 1 e sinalização de piso, conforme figura 2.

Figura 1 - Placas Sinalização

Figura 2 - Sinalização de Piso para Extintores (Pintura ou Adesiva)

A sinalização de piso deve ter 1 m² (1m x 1m), seu fundo deve ser vermelho (0,7m x 0,7m) e
possuir bordas amarelas de 15 cm de largura.
O dimensionamento da quantidade de extintores, as exigências quanto à distância a ser
percorrida e a capacidade extintora estão descritos no Memorial de Cálculo do Sistema de
Combate à Incêndio.
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ANEXO A
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Item

TAG de
Projeto

Símbolo

Significado

Forma e Cor

Símbolo: retangular
01

12

Saída de
emergência

Fundo: Verde
Pictograma:
Fotoluminescente

Aplicação

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência.
Especialmente para ser
fixado em colunas.
Dimensões mínimas:
L = 2,0 x H

Símbolo: retangular
02

13

Saída de
emergência

Fundo: Verde
Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência.
Dimensões mínimas:
L = 2,0 x H

Símbolo: retangular
03

04

05

14

Saída de
emergência

Fundo: Verde
Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência a ser fixada
acima da porta para
indicar seu acesso.

15a

15c

Símbolo: retangular
Saída de
emergência

06

15b

07

15d

Fundo: Verde
Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência que não
esteja aparente, de uma
saída por rampa ou na
direção vertical (subida
e descida).
A seta indicativa deve
ser posicionada de
acordo com a direção a
indicar!
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Item

TAG de
Projeto

08

16b

09

Símbolo

Significado

16d

Forma e Cor

Aplicação

Símbolo: retangular

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de
uma saída de
emergência que não
esteja aparente, de uma
saída por rampa ou na
direção vertical (subida
e descida).

Fundo: Verde

10

16c

11

16a

12

17a

Pictograma:
Fotoluminescente

A seta indicativa deve
ser posicionada de
acordo com a direção a
indicar!

Símbolo: retangular
Fundo: verde
13

17c

14

17b

15

18a

Mensagem:
“SAÍDA” e ou
pictograma e ou
seta direcional:
fotoluminescente,
com altura de letra
sempre > 50 mm.

Indicação da saída de
emergência, utilizada
como complementação
do pictograma
fotoluminescente (seta
ou imagem, ou ambos).

Saída de
emergência
16

17

18b

22

Telefone ou
interfone de
emergência

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

18

23

Extintor de
incêndio

Indicação da posição do
interfone para
comunicação de
situações de
emergência a uma
central

Indicação de localização
dos extintores de
incêndio
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Item

TAG de
Projeto

18

O1

20

O2

21

01

Símbolo

Significado

Obstáculos
nas rotas de
Saída

Forma e Cor

Aplicação

Amarela e preta

Ambientes externos ou
internos com iluminação
de emergência

Vermelha
Fotoluminescente

Em ambientes com
iluminação artificial.

Todo local onde o fumo
possa aumentar o risco
de incêndio

Proibido fumar

Símbolo: circular

22

23

24

02

03

05

Proibido
produzir
chama

Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e
barra diametral:
vermelhas

Todo local onde a
utilização de chama
pode aumentar o risco
de incêndio

Proibido utilizar
água para
apagar o fogo

Qualquer situação onde
o uso de água seja
impróprio para extinguir
o fogo

Alerta geral

Toda vez que não
houver símbolo
específico de alerta,
deve sempre estar
acompanhado de
mensagem escrita
específica

Símbolo: triangular
Fundo: amarela
Pictograma: preta

25

06

Cuidado, risco
de incêndio

Faixa triangular:
preta

Símbolo: triangular
26

07

Cuidado, risco
de explosão

Fundo: amarela
Pictograma: preta
Faixa triangular:

Próximo a materiais ou
áreas com presença de
produtos altamente
inflamáveis.

Próximo a materiais ou
áreas com presença de
Produtos (sólidos, gases
ou vapores) com risco
de explosão
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Item

TAG de
Projeto

Símbolo

Significado

Forma e Cor

Aplicação

preta

27

11

Cuidado, risco
de exposição a
produtos
tóxicos

Próximo a materiais ou
áreas com presença de
produtos tóxicos

28

09

Cuidado, risco
de choque
elétrico

Próximo a instalações
elétricas que ofereçam
risco de choque
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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 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 das instalações e materiais necessários para
projetar a nova instalação com menor custo e que atenderá as necessidades do hospital e
legislação vigente.
Este Memorial Descritivo 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.
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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.

ASPECTOS GERAIS

O presente memorial refere-se a instalação de GLP para atender as cozinhas de 08
estabelecimentos comerciais onde o GLP é destinado ao consumo dos fogões, chapas e
fornos.

6.

CRITÉRIOS DE PROJETO DO SISTEMA

A central de GLP será composta por 03 recipientes P-190 com capacidade para 190 kg de GLP
cada um, conforme memorial de cálculo anexo a este documento. A tubulação de alimentação
(rede primária) será em tubo de cobre classe “A”.
Classificação da central de GLP:


Quanto à localização: de superfície;
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Quanto ao formato: cilíndricos;



Quanto à posição: verticais;



Quanto à fixação: não fixos;



Quanto ao manuseio: transportáveis;



Quanto ao abastecimento: abastecidos no local.

6.1.

LOCALIZAÇÃO

A localização da central de GLP é anexa a edificação, no pavimento térreo na área técnica do
centro comercial.
Os recipientes devem ser armazenados sobre piso plano e nivelados, concretado de modo a
permitir uma superfície que suporte carga e descarga, em local ventilado e coberto.
Conforme NBR 13523 de 2016, a distância da divisa da propriedade é zero e a distância até
passeio público é de 3 metros. É proibida a instalação dos recipientes em locais confinados,
tais como porão, garagem subterrânea, forro, etc.

Até 0,5

0

6.2.

3,0

0

1,0

1,0

1,0

6,0

3,0

Passeio Público

Materiais combustíveis

Fontes de
ignição
e
outras
aberturas
(portas
e
Produtos
tóxicos,
janelas)
perigosos, inflamáveis e
chama aberta
Trocáveis

Trocáveis

Abertura
abaixo da
descarga
da válvula
de
segurança
Abastecido
s no local

Entre Recipientes

Enterrados
/ Aterrados

Superfície

Capacidade
Individual
dos Recipientes (m3)

Divisa
de
Propriedad
es
edificáveis /
edificações

Tabela 1 – Afastamento de segurança para central de GLP (m)

3,0

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A central de GLP deve ter proteção específica por extintores conforme projeto de proteção e
combate a incêndio. Dimensionado em 01 extintor portátil 20BC para a central de GLP,
conforme tabela 05 da IT-12 Parte II para central de GLP até 270 kg.
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Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que
possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes
dizeres: “Perigo”, “Inflamável” e “Não Fume”.
6.3.

ABRIGOS

Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como
outra utilização diversa da instalação. Não aterrar eletricamente os recipientes transportáveis e
tubulação da central, assim como, também não é exigido a proteção contra descargas
atmosféricas, conforme NBR 5419: 2015, NBR 5410: 2008,
Não é permitida vegetação seca ou qualquer material combustível dentro da área delimitada
para a central de GLP.
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 ser em alvenaria. As paredes
deverão possuir resistência ao fogo mínima de 2 horas.
Possuir junto ao piso e ao teto aberturas de ventilação com área mínima de 20% da área da
parede onde instalada. Deverá possuir uma projeção vertical com altura de 50 cm acima da
cobertura, construída em concreto armado. 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 tela metálica tipo alambrado com abertura de
30mm, conforme figura 01.
A ventilação deverá ser natural e eficiente para proporcionar a diluição dos vazamentos,
evitando a concentração do GLP, a níveis que possibilitem explosão.
As portas deverão ser do tipo de abrir, 02 folhas, de dentro para fora com vão mínimo de 1,20
m, não sendo permitida a instalação de fechadura provida de chave, podendo, no entanto, ser
instalada porta cadeado.
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Figura 1 – Abrigo: Central de GLP

6.4.

ABRIGO DOS MEDIDORES

Os abrigos de medidores devem ser instalados em locais que permitam a inspeção,
manutenção e leitura dos medidores. É fundamental que o acesso aos abrigos se mantenha
desimpedido. Os abrigos devem:


Possibilitar a leitura, inspeção e manutenção, com altura do visor dos medidores entre
0,60m e 1,60m;



Estar protegidos de possíveis ações predatórias de terceiros;



Estar protegidos contra choques mecânicos;



Estar protegidos contra corrosão;



Ser ventilado o suficiente para, em caso de vazamento, evitar o acúmulo de gás;



Não haver nenhuma comunicação com antecâmaras de emergência;



Não possuir dispositivos que possam produzir chama ou calor;



Não ocupar o mesmo espaço que medidores elétricos;

Os abrigos devem ser ventilados de maneira permanente. A área de abertura total deve ser no
mínimo de 1/10 da área da planta baixa do compartimento ou possuir porta que evite o
vazamento para o ambiente da instalação e ser ventilado conforme uma das seguintes
_________________________________________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO

08PMB0119-CC-GLP-MD-E001-00

7/13

PREFEITURA DE BELÉM – PROMABEN – CENTRO COMERCIAL

__________________________________________________________________________
alternativas:
Abertura nas partes superior e inferior comunicando-se imediatamente com o exterior da
edificação;
Abertura nas partes superior e inferior conectando-se a um duto vertical de ventilação
adjacente e comunicando as extremidades diretamente com o exterior da edificação, cuja
menor dimensão deve ser igual ou superior a 7,5 cm.

Figura 2 – Abrigo de medidores: ventilação

6.5.

INSTALAÇÕES INTERNAS DE GLP

As tubulações instaladas devem ser totalmente estanques e desobstruídas, ser provida de
válvula de fechamento manual em cada ponto em que se tornar conveniente para a segurança,
operação e manutenção da instalação, conforme desenhos em anexo a este documento listado
no capítulo 03.
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A rede de distribuição será executada em tubulação de cobre, classe A ou I, segundo a NBR
13206, NBR 12694 e NBR 11720, para pressão de projeto de no mínimo 1,7 Mpa, em bitola
conforme projeto, em trajeto misto, parte aparente e parte embutida. O acoplamento de tubos e
conexões deve ser feitos por brasagem capilar, solda prata para as conexões da central e
solda Silfoscooper para a rede de distribuição.
As tubulações deverão ser lançadas em quase sua totalidade embutida no contra piso, em
canaleta de alvenaria própria para este fim, sempre em meio solido de tal forma a impossibilitar
a formação de bolsões de gás.
Mangueiras de borracha para alta pressão que atendam as especificações da NBR 13419. As
conexões devem ser de cobre e bronze, conforme NBR 11720.
A tubulação não pode fazer parte de elemento estrutural e não pode passar no interior de:


Dutos de lixo, ar condicionado e águas pluviais;



Reservatório de água;



Dutos para incineradores de lixo;



Poços e elevadores;



Compartimentos de equipamentos elétricos;



Compartimentos destinados a dormitórios, exceto quando destinada à conexão

de equipamento hermeticamente isolado;


Poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual

vazamento;


Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou

alvenaria, ou por estas e o solo, sem a devida ventilação. Ressalvados os vazios
construídos e preparados especificamente para esse fim (shafts) que devem conter
apenas as tubulações de gás, líquidos não inflamáveis e demais acessórios, com
ventilação permanente nas extremidades. Estes vazios devem ser visitáveis e possuir
área de ventilação permanente e garantida;


Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado;



Locais de captação de ar para sistemas de ventilação;



Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado.
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Qualquer alteração no encaminhamento da tubulação deverá ser comunicada e aprovada pelo
responsável técnico por este projeto.
Em locais que possam ocorrer choques mecânicos, as tubulações, quando aparentes, devem
ser protegidas. As válvulas e os reguladores de pressão devem ser instalados de modo a
permanecer protegidos contra danos físicos e permitir fácil acesso, conservação e substituição
a qualquer tempo. Na travessia de elementos estruturais, deve ser utilizado um tubo-luva. É
proibida a utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico. Quando o cruzamento de
tubulações de gás e condutores elétricos for inevitável, deve-se colocar entre elas um material
isolante elétrico.
As tubulações aparentes devem:


Ter as distâncias mínimas entre a tubulação de gás e condutores de eletricidade

de 0,3 m.


Ter um afastamento das demais tubulações suficiente para ser realizada

manutenção nas mesmas;


Ter afastamento de, no mínimo, 2,0 m de para-raios e seus respectivos pontos

de aterramento.


Em caso de superposição, a tubulação de gás deve ficar abaixo das demais.

6.5.1.

ACESSÓRIOS

As válvulas de bloqueio de linha devem ser do tipo esfera, conforme ABNT NBR 14788.
A vedação dos acoplamentos roscados deve possuir características compatíveis com o GLP,
conforme especificações técnicas.
Os manômetros utilizados na central de GLP devem ser dimensionados para atuar entre 25 %
e 75 % de seu fundo de escala, classe de precisão mínima 2/3/2, conforme ABNT NBR 8189 e
ABNT NBR 14105.
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6.5.2.

IDENTIFICAÇÃO

A identificação das tubulações para condução do GLP deve ser realizada através de pintura na
cor laranja para fase líquida e amarela para fase vapor.
Todo o encaminhamento das tubulações que estiverem embutidas no piso deverá receber
sinalização de segurança que alerte a passagem de gás combustível naquele espaço: “NÃO
ESCAVAR – TUBULAÇÃO DE GLP”.

7.

TESTES DE ESTANQUEIDADE

Os recipientes transportáveis devem ser transferidos para as instalações prontos para uso, isto
é, com seus acessórios instalados e verificados quanto a vazamentos.
Devem ser realizados dois testes: o primeiro na montagem com a rede de GLP aparente e em
toda a sua extensão e o segundo antes da liberação para abastecimento com GLP.
A rede de alimentação deve ser submetida a ensaio de estanqueidade com pressão
pneumática de no mínimo 1,7 MPa ou com pressão hidráulica de no mínimo 2,55 MPa, por
pelo menos 15 min, de acordo com o descrito a seguir:


O ensaio de estanqueidade não deve ser iniciado sem uma inspeção visual dos

componentes

da

central,

principalmente,

juntas

e

conexões,

para

se

detectar

antecipadamente qualquer tipo de defeito durante sua execução;


Todas as válvulas dentro da área de prova devem ser ensaiadas na posição aberta,

colocando na extremidade um bujão para terminais com rosca ou um flange cego para
terminais não roscados;


Deve ser considerado um tempo adicional de 15 min para estabilizar o sistema com

base na temperatura e pressão ambiente, ou eventuais bolsas de ar na tubulação;


A pressão deve ser aumentada gradualmente em faixas não superiores a 10 % da

pressão de ensaio, dando tempo necessário para estabilizar a pressão;
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A pressão deve ser verificada durante todo o período de ensaio, não devendo ser

observadas variações perceptíveis da medição;


Se for observada uma diminuição significativa de pressão durante o tempo do ensaio, o

vazamento deve ser localizado e reparado. Neste caso, todo o teste deve ser iniciado
novamente;


Deve ser emitido um relatório do ensaio de pressão após a sua finalização e antes de

se realizar a purga;


Uma vez finalizado o ensaio de pressão, deve-se fazer uma limpeza interior da

tubulação, através de jatos de ar comprimido ou gás inerte. Este processo deve ser
repetido tantas vezes quantas sejam necessárias, até que o ar ou gás de saída esteja livre
de óxidos e partículas.

7.1.

LIMPEZA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Após o ensaio de estanqueidade, a tubulação pode apresentar, no seu interior resíduo
gasosos, líquido e sólido, oriundo da montagem e dos testes. Sendo necessária a limpeza com
gás inerte ou ar comprimido, contemplando todos os trechos da rede de distribuição. A
configuração da rede pode exigir ainda que o fluxo de ar ou gás inerte seja estabelecido tanto
no sentido do fluxo do gás como no sentido oposto, de modo a garantir a limpeza da linha. Os
cilindros ou sistemas de alimentação de gás inerte ou ar comprimido devem possuir
reguladores de pressão, manômetros e válvulas apropriados ao controle da operação de
limpeza. A pressão utilizada na limpeza não deve ser superior à utilizada no ensaio de
estanqueidade.
Nenhum equipamento que será abastecido pela rede poderá estar instalado a mesma sob o
risco de danificar o equipamento devido a pressão de limpeza.
Quando o processo de limpeza for realizado com gás inerte, devem ser tomados cuidados
especiais para evitar que este venha a baixar o teor de oxigênio do ambiente a níveis
incompatíveis com a vida humana. Trechos de tubulação com volume hidráulico acima de 50 L
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e que tenham traçado por locais não abertos ao ambiente externo, propensos ao acúmulo de
gás, devem ser purgados com injeção de gás inerte antes da admissão do gás combustível, de
forma a evitar probabilidade de inflamabilidade da mistura ar + gás no interior da tubulação.
Todos os produtos da purga devem ser obrigatoriamente canalizados para local externo e
seguro.

8.

MÃO DE OBRA

A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra e supervisão técnica à instalação, colocando
em funcionamento todos os equipamentos. Os serviços eventualmente executados por
terceiros serão de responsabilidade Da CONTRATADA. Os serviços deverão ser executados
com esmero e bom acabamento, com todos os tubos cuidadosamente instalados, formando um
conjunto mecânico satisfatório e de boa aparência.
Após a montagem dos equipamentos no local de funcionamento, montagem da rede e
realização do ensaio de estanqueidade, a entrega da instalação deverá ser realizada por
pessoal especializado sob a responsabilidade de um engenheiro mecânico. A CONTRATADA
deverá apresentar-se com todo o material e equipamento para verificações e regulagens.
Concluída a montagem e o teste final para efeito de entrega da instalação, a CONTRATADA
entregará um jogo de plantas atualizadas, com as modificações que porventura tenha havido,
bem com, instruções detalhadas, por escrito, de operação e manutenção da instalação,
contendo ainda, catálogos técnicos do fabricante do equipamento.
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