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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 Urbanístico e Paisagístico das instalações para construção do 

Conjunto Habitacional 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 em atendimento às normas reguladoras e 

legislação vigente e a harmonização com a implantação do Conjunto Habitacional, 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-CH-ARQ-MD-E001 

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

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

Arquitetura - Implantação ..................................................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E001 

Arquitetura - Detalhamento Paisagismo ............................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E002 

Arquitetura - Cortes e Detalhamento .................................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E003 

Arquitetura - Detalhamento .................................................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E004 
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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. 

Sua testada principal possui 121,57 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 Conjunto Habitacional 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 
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5.2. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial de construção da urbanização e paisagismo do Conjunto 

Habitacional da Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, é a apresentação de 

soluções técnicas construtivas para atender as demandas da contratante, a Prefeitura 

Municipal de Belém, PROMABEM - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova e 

dos moradores. 

Dessa forma, o projeto de construção da edificação foi baseado nas seguintes premissas: 

 Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

 Armazenamento de água; 

 Armazenamento de resíduos sólidos; 

 Tratamento de esgoto; 

 Áreas de lazer; 

 Equipamentos de segurança contra incêndio; 

 Harmonização com o entorno; 

 Atendimento às normas reguladoras brasileiras. 

 

5.3. PROJETO URBANISTICO  

O projeto arquitetônico consiste na construção de urbanização do Conjunto Habitacional da 

Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. 

 

Figura 2 - Localização do Conjunto Habitacional 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 
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No projeto, contemplam quatorze blocos habitacionais com quadro andares de quatro 

apartamentos cada, com total de 224 unidades habitacionais. Contando com a infraestrutura 

para isso, há também, áreas de lazer e áreas técnicas. Abrangendo então os seguintes 

projetos: 

 14 (quatorze) Blocos Habitacionais; 

 02 (duas) Churrasqueiras; 

 02 (dois) Playgrounds; 

 Central de Resíduos; 

 Reservatório Elevado; 

 Cisterna; e 

 Área técnica. 

 

Figura 3 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 

Sendo assim, o projeto conta com 12.414,83 m² de terreno, onde foram construídos 

11.000,59 m², e 3.099,34 m² de área permeável. E com base no Plano Diretor, foram 

projetadas 91 vagas de estacionamento, sendo uma acessível para PCD. 

Da área construída, foram dividas da seguinte maneira: 
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Figura 4 - Tabela Áreas 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 

Os acessos ao conjunto se dão por dois acessos para veículos, e quatro para pedestres, 

sendo vias de duplo sentido, adaptadas com acessibilidade a pessoas com deficiências de 

acordo com NBR-9050/2015, além de passagens de acesso com largura mínima de 1,20 m 

e guias rebaixadas. 

 

Figura 5 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 

O projeto conta com áreas de lazer distribuídas pelo conjunto de forma a ser acessível a 

todos os blocos habitacionais, e tem como objetivo ser utilizada como área de convívio para 

os moradores, disponibilizando um ambiente mais agradável aos usuários. Sendo, duas 

churrasqueiras, equipadas com água, esgoto e sanitários. E dois playgrounds e uma 

academia ao ar livre.  
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Que contam com os seguintes mobiliários: 

 Escorregador de ferro; 

 Gira-gira carrossel de ferro; 

 Balanço em ferro; 

 Gangorra; 

 Barra horizontal; 

 Alongador trilho; 

 Simulador de cavalgada duplo; 

 Aparelho de abdominal; e 

 Bancos. 

 

Figura 6 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019. 

Para garantir a funcionalidade do conjunto, foram previstas áreas técnicas, como a central 

de resíduos, com uma tonelada/dia de capacidade. Uma Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), com capacidade para atender mil pessoas. Um reservatório elevatório e uma 

cisterna, que abastecem todo o complexo e preveem a reserva de incêndio conforme a 

norma vigente dos bombeiros. 

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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5.4. PROJETO PAISAGISTICO  

O projeto arquitetônico consiste na construção do projeto de paisagismo do Conjunto 

Habitacional da Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. 

 

Figura 7 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019. 

Para o desenvolvimento do projeto paisagístico, foram levadas em consideração a 

localização e o clima da região. O projeto visa promover maior qualidade de vida para os 

moradores e aproveitamento do terreno. Para isso, foram projetadas as espécies 

paisagísticas que se adaptam melhor ao clima e com a arquitetura local, criando um 

conjunto entre as edificações e suas áreas externas, através das espécies paisagísticas: 

 Grama esmeralda; 

 Alamanda; 

 Chuva de ouro; 

 Ipê roxo; 

 Palmeira babaçu; 

 Areia; e 

 Pedrisco. 
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Figura 8 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019. 

Para a paginação, temos a areia no playground e o pedrisco em torno dos blocos 

habitacionais, que permitem a drenagem para o solo, o piso intertravado nos passeios, que 

garantem melhor acessibilidade ao usuário, e o piso sextavado nas vias. 

Assim como, o mobiliário urbano com bancos, aparelhos de academia ao ar livre e 

playground, postes de iluminação de rua e passeio. 

 

Figura 9 - Perspectiva 
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019. 
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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 das instalações para construção do Reservatório do 

Conjunto Habitacional 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 a implantação do Conjunto 

Habitacional, 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 - Reservatório - Memorial Descritivo .................. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E101 

Arquitetura - Reservatório - Especificações Técnicas .......... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E101 

Arquitetura - Reservatório - Lista de Materiais ..................... 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E101 
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Arquitetura - Reservatório - Planta Baixa ............................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E102 

Arquitetura - Reservatório - Corte AA, Corte BB .................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E103 

Arquitetura - Reservatório - Elevações................................. 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E104 

Arquitetura - Reservatório - Detalhes Gerais........................ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E105 
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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. 

 

Figura 1 - Localização do Reservatório 

Fonte: Projeto Conjunto Habitacional, 2019. 

 

5.2. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial de construção do Reservatório do Conjunto Habitacional da Sub-

bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, é a apresentação de soluções técnicas 

construtivas para o reservatório atender as demandas da contratante, a Prefeitura Municipal 

de Belém, PROMABEM - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova e dos 

moradores. 

Dessa forma, o projeto de construção da edificação foi baseado nas seguintes premissas: 
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Consumo diário 120 l/dia 

População 896 pessoas 

Volume (m³/dia) 107,52 m³/dia 

Reserva para 1,5 dias 161,28 m³ 

Reserva inferior 3/5 96,77 m³ 

Reserva superior 2/5 64,51 m³ 

Reserva de incêndio 25,00 m³ 

Reserva superior total 89,51 m³ 

Tabela 1 - Consumo Diário do Conjunto Habitacional  
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 

 

5.3. PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico consiste na construção do Reservatório do Conjunto Habitacional da 

Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. No projeto, contemplam uma cisterna 

com capacidade de armazenamento de 97 m³ e um reservatório elevado com capacidade 

para 89,5 m³, onde 64,5 m³ abastecerão o consumo e 25 m³ a reserva de incêndio.  

A cisterna possui dois alçapões, onde acessam o reservatório de água e mais três salas 

técnicas, acessadas pelo térreo, que são a casa de bomba hidráulica, bomba de incêndio e 

central elétrica. 

O reservatório tem seu acesso pelo térreo, contemplando duas portas venezianas metálicas, 

três escadas marinheiro de aço galvanizado, dois patamares metálicos intermediários com 

guarda-corpo de aço galvanizado, e um alçapão metálico na cobertura para acesso ao 

reservatório de água.  

Para maior controle da Área Técnica, que contemplam os reservatórios e a Estação de 

Tratamento Compacta, está sendo previsto fechamento dessa área com grade metálica e 

acesso por portão metálico de acesso com fechadura elétrica. 
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Figura 2 - Perspectiva Cisterna  

Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 
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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 das instalações para construção da Central de Resíduos 

do Conjunto Habitacional 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 a implantação do Conjunto 

Habitacional, 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 - Central de Res. - Memorial Descritivo ............. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E201 

Arquitetura - Central de Res. - Especificações Técnicas ...... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E201 

Arquitetura - Central de Res. - Lista de Materiais ................. 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E201 

Arquitetura - Central de Res. - Plantas, cortes e Elev. ......... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E201 
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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. 

 

Figura 1 - Localização do Reservatório 

Fonte: Projeto Conjunto Habitacional, 2019. 

 

5.2. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial de construção do Reservatório do Conjunto Habitacional da Sub-

bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, é a apresentação de soluções técnicas 

construtivas para a Central de Resíduos atender as demandas da contratante, a Prefeitura 

Municipal de Belém, PROMABEM - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova e 

aos moradores. 

Dessa forma, o projeto de construção da edificação foi baseado nas seguintes premissas: 
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Consumo diário por 

pessoa 

0,5 kg/dia 

População 896 pessoas 

Carga (kg/dia) 448,00 kg/dia 

Reserva 4 dias 1.792,00 kg 

Reserva 25% 448,00 kg 

Reserva total necessária 2.240,00 kg 

Capacidade container 

1.000 L 

450,00 kg 

Containers 5 un 

Capacidade reserva total  2.500,00 kg 

Tabela 1 - Consumo do Conjunto Habitacional  
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 

 

5.3. PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico consiste na construção da Central de Resíduos do Conjunto 

Habitacional da Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. No projeto, 

contemplam um depósito de lixo com 5 containers de 1.000 L, com capacidade de 

armazenamento de 450 kg cada, somando 2.500 kg de capacidade total. Foram 

considerados um consumo de 0,5 kg de lixo por dia por pessoa, e 4 pessoas por residência, 

sendo assim, uma população total de 896 pessoas e consumo de 440 kg por dia. A reserva 

foi elaborada para 4 dias de acumulo, considerando que a coleta acontecerá duas vezes por 

semana. Sendo assim, temos um montante de 1.792 kg por coleta, além disso, foi 

considerada uma reserva de 25% desse valor decorrente de limpezas de áreas externas do 

condomínio, e festividades. Sendo assim, a capacidade total do depósito é de 2.500 kg.  
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Figura 2 – Esquema Isométrico Central de Resíduos  

Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 

O reservatório possui dois acessos, um interno para manutenção, e outro externo para 

coleta do material. Para depósito do mesmo, foram previstas duas aberturas de acesso aos 

containers, uma em cada lado da central de resíduos.  

 

Figura 3 – Esquema Isométrico Central de Resíduos 

Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 
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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 das instalações para construção da Churrasqueira do 

Conjunto Habitacional 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 a implantação do Conjunto 

Habitacional, 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 - Reservatório - Memorial Descritivo .................. 08PMB0119-CH-ARQ-MD-E301 

Arquitetura - Reservatório - Especificações Técnicas .......... 08PMB0119-CH-ARQ-ET-E301 

Arquitetura - Reservatório - Lista de Materiais ..................... 08PMB0119-CH-ARQ-LM-E301 

Arquitetura - Reservatório - Implantação e Situação ............ 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E301 

Arquitetura - Reservatório - Plantas, Cortes e Elevações..... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E302 

Arquitetura - Reservatório - Detalhamento ........................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E303 

Arquitetura - Reservatório - Detalhamento ........................... 08PMB0119-CH-ARQ-DE-E304 
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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. 

 

Figura 1 - Localização do Reservatório 

Fonte: Projeto Conjunto Habitacional, 2019. 

 

5.2. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial de construção de duas Churrasqueiras do Conjunto Habitacional 

da Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, é a apresentação de soluções 

técnicas construtivas para a churrasqueira atender as demandas da contratante, a Prefeitura 

Municipal de Belém, PROMABEM - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova e 

dos moradores. 

 

 

02 

01 
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5.3. PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico consiste na construção da Churrasqueira do Conjunto Habitacional 

da Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. No projeto, contemplam uma área 

de lazer com 45 m², e um sanitário de apoio com 4 m². 

O espaço destinado a lazer, conta com uma bancada de 3 metros com pia em inox, e uma 

churrasqueira. As paredes são revestidas com azulejo cerâmico até 1,35 m de altura e o 

restante em pintura branca lavável, criando assim um ambiente mais higiênico e de fácil 

manutenção. O espaço é aberto e visa promover maior interação com o entorno do Conjunto 

Habitacional. Além da visão para a rua e playground.  

O sanitário é unissex, e conta com ventilação e iluminação natural. Bem como, um chuveiro 

de apoio e forro em gesso acartonado. 

A cobertura é de telha cerâmica capa canal tipo plan, assim como o restante das 

construções do Conjunto Habitacional, criando assim relação entre as edificações. 

 

 

Figura 2 - Perspectiva Churrasqueira  
Fonte: STCP Engenharia de Projeto LTDA, 2019 
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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 para a construção do Conjunto Habitacional 

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

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

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

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

fck - Resistência Característica do Concreto à Compressão 

MPa - Mega Pascal (Unidade de resistência a tensões de compressão e/ou tração) 

Ecs - Módulo de Elasticidade Secante 

Fct - Resistência à Tração Axial (tração direta) do Concreto 

Fyk - Valor Característico da Resistência de Escoamento 

 

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. 

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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5. MEMORIAL DESCRITIVO 

5.1. CONCRETO 

A estrutura do Conjunto Habitacional destina-se à realocação de moradores da Sub-Bacia 2 

em Belém/PA. 

O Conjunto Habitacional consiste na construção de 14 edifícios residenciais, constituídos 

por quatro pavimentos (sendo o térreo e mais três pavimentos tipo) e cobertura. Conta 

também com a construção de duas churrasqueiras, compondo a área de lazer do conjunto. 

Juntamente a estas estruturas, o conjunto também conta com estruturas de apoio, sendo 

elas: central de coleta de resíduos, reservatório de água elevado, cisterna de 

armazenamento de água e casa de máquinas para equipamentos de bombeamento de 

água. 

 

Figura 1 - Planta do Conjunto Habitacional  

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. 
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A edificação dos blocos é dividida nos seguintes níveis: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Laje Técnica 253 1363 

Cobertura 270 1110 

Tipo 3 270 840 

Tipo 2 270 570 

Tipo 1 270 300 

Térreo 150 30 

Tabela 1 - Níveis da estrutura de um bloco do Conjunto Habitacional 

A central de coleta de resíduos é composta da seguinte maneira: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Respaldo 250 250 
Térreo 100 0 

Tabela 2 - Níveis da estrutura da central de coleta de resíduos 

A cisterna de armazenamento de água é formada com os seguintes níveis: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Cobertura 370 450 
Térreo 150 80 

Tabela 3 - Níveis da estrutura da cisterna de armazenamento de água 

O reservatório elevado de água é disposto conforme a tabela a seguir: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Teto Res. 542 2190 
Fundo Res. 128 1648 

Nível 4 380 1520 
Nível 3 380 1140 
Nível 2 380 760 
Nível 1 380 380 
Térreo 150 0 

Tabela 4 - Níveis da estrutura do reservatório elevado de água 

A área de lazer composta pelas churrasqueiras apresenta a seguinte configuração: 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

RESPALDO 350 350 
TÉRREO 100 0 

Tabela 5 - Níveis da estrutura das churrasqueiras 

 



 UNIDADE DE REFERÊNCIA 
 __________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-EST-MD-E001-01 7/8 

5.2. FUNDAÇÃO 

Os elementos de fundação dos edifícios do Conjunto Habitacional 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 20MPa para compor as estacas da fundação, 

concreto com resistência fck de 35MPa para compor os blocos da fundação e aço CA-50 

para as suas respectivas armaduras. 

 

5.3. DEFINIÇÕES 

5.3.1. CONCRETO 

Adotou-se o concretos com resistência fck 35MPa para compor os elementos da estrutura. 

Abaixo seguem as definições consideradas em projeto. 

 

fck 

(kgf/cm²) 

Ecs 

(kgf/cm²) 

fct 

(kgf/cm²) 

Abatimento 

(cm) 

Coeficiente de 
dilatação térmica 

(/ºC) 

350 294029 32 5.00* 0.00001 

Tabela 6 - Características Mecânicas do Concreto 

*O abatimento para as estacas deve ser verificado junto ao fabricante, uma vez que o 

concreto, para essa finalidade, deve ser usinado. 

Resistência do concreto aos 28 dias: 

 Vigas: 35 MPa; 

 Pilares: 35 MPa; 

 Lajes: 35 MPa; 

 Estacas: 20 MPa; 

 Blocos: 35 MPa. 

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

 Vigas: 3,0 centímetros; 

 Pilares: 3,0 centímetros; 
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 Lajes: 2,5 centímetros; 

 Blocos: 3,0 centímetros. 

 

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 de Civil (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização) para 

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

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

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

viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

NR - Normas Brasileiras do Trabalho 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

PEAD – Tubo de polietileno de alta densidade 

 

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 

 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 
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 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 15953:2011 - Pavimento intertravado com peças de concreto - Execução. 

 NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificação. 

 NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos 

de ensaio. 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume II – Sinalização Vertical de 

Advertência 

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume IV – Sinalização Horizontal 

 NBR-11904/2015 – Sinalização Vertical Viária – Placas de Aço Zincado. 

 NBR-14644/2013 – Sinalização Vertical Viária – Película – Requisitos. 

 NBR-14890/2011 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço para 

Placas – Requisitos. 

 NBR-14891/2012 – Sinalização Vertical Viária – Placas. 

 NBR-14962/2013 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço para 

Placas – Projeto e Implantação. 

 DNIT 093/2006 - Tubo dreno corrugado de polietileno de alta densidade - PEAD para 

drenagem rodoviária - Especificação de material 
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 NBR 15073 - Tubos corrugados de PVC e de Polietileno para drenagem subterrânea 

agrícola. 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

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

Civil - Memorial de Cálculo .................................................. 08PMB0119-CH-CIV-MC-E001 

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

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

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

Civil - Drenagem - Implantação ............................................ 08PMB0119-CH-CIV-DE-E201 

Civil - Drenagem - Detalhes ................................................. 08PMB0119-CH-CIV-DE-E202 

Civil - Pavimentação - Implantação ...................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E301 

Civil - Pavimentação - Detalhes ........................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E302 

Civil - Sinalização - Planta ................................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E401 

Civil - Sinalização - Detalhes ............................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E402 

Civil - Sinalização - Detalhes ............................................... 08PMB0119-CH-CIV-DE-E403 
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5. MEMORIAL DESCRITIVO - 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 

Os serviços de destocamento e limpeza serão executados objetivando a remover, das áreas 

destinadas ao rebaixamento do nível do terreno e o recebimento de aterros, às obstruções 

naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, entulhos ou 

matacões. 

Além da retirada de dos arbustos, tocos, entulhos e matacões, no geral será retirada 

também 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. 

Serão executadas com o uso de equipamentos adequados, que possibilitem a execução 

simultânea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados a carregadores frontais, retro 

escavadeira, escavadeira de lança, caminhões basculantes. 

 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o nível de 

terraplenagem indicado no projeto; 
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 Transporte dos materiais escavados para aterros dentro da mesma área; 

 Retirada das camadas de má qualidade visando ao preparo das fundações de aterro. 

O volume a ser retirado constará do projeto. Esses materiais serão transportados 

para locais previamente indicados, de modo que não causem transtorno à obra, em 

caráter temporário ou definitivo. 

 

5.2.1. MATERIAIS 

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. 

 

5.2.2. EQUIPAMENTOS 

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamento 

adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e 

produtividade requerida. 

A seleção do equipamento obedecerá as seguintes indicações: 
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 Corte em Solo: Serão empregados tratores equipados com lâmina, escavo-

transportadores. 

 Corte em Rocha: Serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o 

preparo, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de 

trabalho. 

 

5.2.3. EXECUÇÃO 

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. 

 

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. 

 

5.3.1. MATERIAIS 

Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª e 2ª categoria, atendendo à 

qualidade e à destinação previstas no projeto. 

Os materiais para os aterros provirão de cortes existentes, devidamente selecionados no 

projeto. A substituição desses materiais selecionados por outros, por necessidade de 
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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 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. 

Será admitida a execução de aterro com o emprego de areia, seixo rolado ou não, desde 

que definidos em projeto, ou a critério da fiscalização. 

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados na fase de projeto, 

dentre os melhores disponíveis, não sendo permitido o uso de solos com expansão maior 

que 2%. 

 

5.3.2. EQUIPAMENTOS 

O transporte de terra para a construção de aterros será executados por equipamento 

adequado para a execução simultânea de cortes e aterros. 

O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições 

especificadas e a produtividade requerida, e poderá compreender basicamente, as 

seguintes unidades: 

 Tratores de esteiras; 

 Moto-niveladoras; 

 Caminhões tanque irrigadores; 

 Rolos compactadores; e, 

 Compactadores manuais. 

 

5.3.3. EXECUÇÃO 

A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos a construtora e 

constante das notas de serviço elaborada de conformidade com o projeto. 
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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. 
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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. 

 

6.1. SISTEMA DE DRENAGEM 

O sistema de drenagem é composto por coletores, condutores, caixa de ligação e poços de 

visita. Os coletores são do tipo sarjeta e bocas de lobo, estrategicamente posicionados de 

modo a garantir a maior eficiência na coleta da água e impedir a formação de alagamentos 

nas vias e estacionamentos.  

Os condutores são tubos de seção circular de concreto e tubo corrugado de PEAD que tem 

a finalidade conduzir as águas coletadas até a rede existente.  

O poço-de-visita e a caixa de ligação são locados em pontos estratégicos para facilitar a 

vistoria e eventuais manutenções.  

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 1% em trechos horizontais. 

 

6.2. COMPONENTES DO SISTEMA DE DRENAGEM 

6.2.1. MEIO-FIO CONJUGADO COM SARJETA 

A sarjeta é formada pelo limite da via com o meio-fio, constituindo uma calha de seção 

triangular que coleta a água pluvial e a conduz para as bocas-de-lobo. A Figura 1 ilustra a 

sarjeta. 

A altura do meio-fio acima da superfície de rolamento dos veículos deve ser tal que ofereça 

proteção suficiente aos pedestres, nos passeios ou abrigos centrais, sem constituir, 

entretanto, um inconveniente ao movimento dos veículos e seu estacionamento junto aos 

passeios. 
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Nos meios-fios é sempre conveniente que o canto superior externo seja arredondado e, 

ainda, que a face externa seja ligeiramente inclinada, a fim de não danificar os pneus e aros 

dos veículos.  

 
Figura 1 - Seção transversal da sarjeta. 

 

6.2.1.1. MATERIAIS 

Serão utilizados meios-fios pré-moldados em concreto, (dosado para uma resistência 

característica à compressão Fck min=15Mpa, aos 28 dias) de 1,00 m de comprimento (nas 

extensões de curvas esse espaçamento poderá ser modificado para permitir melhor 

concordância); sarjetas e sarjetões moldados “in loco” (dosado para uma resistência 

característica à compressão Fck min=25Mpa, aos 28 dias), comprimento variável conforme 

local a ser executado. 

 
Figura 2 - Detalhe Seção Típica do Meio-Fio Conjugado com Sarjeta 
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6.2.1.2. EXECUÇÃO E CONTROLE 

Antes do assentamento do meio-fio, a caixa da via deve estar previamente demarcada de 

acordo com a seção tipo e o projeto urbanístico.  

Para assentamento do meio-fio pré-moldado, é necessário, abrir a cava de fundação com a 

largura da ordem de 40 cm e profundidade compatível com a altura do tipo do meio-fio. 

O solo que servirá de fundação para o meio-fio deve estar regularizado e compactado, de 

forma a se obter uma superfície uniforme e resistente.  

Os meios-fios serão assentados sobre camada de areia colocada sobre a base preparada, 

com escoramento na parte externa até a face superior. No caso de guias e sarjetas 

executadas concomitantemente, a camada de areia deve ter largura tal que abranja 

inclusive a da sarjeta. 

As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. O enchimento da 

junta entre o pavimento e o meio-fio deverá ser executado com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:6. As juntas deverão ser perfeitamente preenchidas em toda a sua 

profundidade, e apresentar perfeito acabamento, formando um plano único com as demais 

peças ou pavimento. 

O controle da execução pode ser feito com a passagem de uma régua sobre o topo dos 

meios-fios, apoiada metade sobre os meios-fios colocados e metade avançando sobre os 

meios-fios em assentamento. A cada 10 ou 15 meios-fios deve-se verificar o nivelamento do 

conjunto, esticando-se uma linha sobre os meios-fios assentados, não devendo ocorrer 

diferenças de nível superior a 3 mm em qualquer ponto. 

Todo material excedente de escavação deverá ser removido, cuidando-se ainda que não 

seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento, ou para cursos d’água. 

Os locais destinados como bota-fora deverão ser previamente aprovados pela fiscalização. 

 

6.2.2. BOCAS-DE-LOBO 

As bocas-de-lobo destinam-se à captação da água que escoa pela sarjeta. A boca-de-lobo é 

do tipo combinada, constituindo-se de uma abertura na guia do meio-fio (guia tipo chapéu), 

grelha, uma depressão na sarjeta para aumentar a eficiência da capacidade de engolimento 

e uma caixa subterrânea em alvenaria, que faz a interligação com a galeria pública de águas 
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pluviais. A Figura 3 ilustra a boca de lobo. 

De acordo com o Manual de Drenagem do DNIT, ensaios de laboratório revelaram que na 

boca-de-lobo combinada, enquanto não houver obstrução da gelha, a abertura no meio-fio 

pouco influi em sua capacidade. Porém, quando ocorre qualquer obstrução, essa abertura 

torna-se importante para o funcionamento da boca-de-lobo. Para evitar alagamentos nas 

vias e estacionamento, adotou-se a boca-de-lobo combinada, por trazer maior segurança 

em chuvas intensas. 

 
Figura 3 - Boca-de-lobo combinada. 

 

6.2.2.1. MATERIAIS 

As guias com aberturas deverão ser executadas com peças pré-moldadas de concreto. 

As grelhas deverão ser em ferro fundido. 

A depressão na entrada da grelha deverá ser executada manualmente, com concreto. A 

superfície resultante deve ser uniforme e lisa. 

A caixa subterrânea deverá ser executada em alvenaria com revestimento em argamassa 

de cimento e areia. 
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6.2.3. CONDUTORES 

6.2.3.1. TUBOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

6.2.3.1.1. MATERIAIS 

Os tubos pré-moldados de concreto são peças de seção circular, com encaixe tipo macho-

fêmea ou ponta-bolsa, podendo ser armados ou não. A fabricação dos tubos pré-moldados 

de concreto devem seguir as recomendações da NBR 8890:2008. Os tubos destinados à 

condução de águas pluviais recebem a nomenclatura de pluvial simples (PS) ou pluvial 

armado (PA), caso sejam reforçados com aço. Possuem ainda várias classes de resistência, 

conforme ilustrado na Tabela 1. Os tipos e classes de tubos estão especificados em projeto. 

A junta será do tipo rígida. 

CARGA MÍNIMA DE RUPTURA (KN/m) 

DN CLASSE 
(mm) PS1 PS2 
200 16 24 
300 16 24 
400 16 24 
500 20 30 
600 24 36 

CARGA DIÂMETRAL 
Qd 40 60 

Tabela 1 - Carga Mínima de Ruptura de Tubos Pré-Moldados de Concreto. 

 

6.2.3.1.2. EXECUÇÃO 

As valas para assentamento dos tubos 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 e a segurança dos 

trabalhadores. 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 assentamento dos tubos; 

 As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligação; 

 A segurança e estabilidade das paredes da vala sejam garantidas 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 das tubulações indicadas em projeto. Nas junções entre 

tubos deve ser previsto rebaixo (cachimbo) para que a tubulação não fique apoiada nas 

juntas, conforme ilustrado nas Figuras 4 e 5. A tubulação deve estar apoiada em seu próprio 

corpo. Em caso de solos instáveis os tubos devem ser assentes sobre um berço de material 

granular ou concreto magro. Estes devem apresentar superfície lisa, uniforme e retilínea. 

O reaterro das valas deve ser feito após a verificação da estanqueidade da tubulação. 

Recomenda-se que os 50 cm acima da geratriz superior da tubulação seja preenchido com 

material argiloso. Esse material deverá ser cuidadosamente apiloado em camadas não 

superiores a 10 cm, utilizando-se soquete manual. A camada restante até atingir o nível 

original do terreno poderá ser utilizada o material retirado da vala, desde que isentos de 

materiais orgânicos e matacões (pedras, torrões, etc.) e aprovado pela fiscalização. Será 

compactado em camadas de até 20 cm com soquete manual ou mecanizado (sapo 

mecânico ou placa vibratória).  

 
Figura 4 - Assentamento da tubulação de concreto. 
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Figura 5 - Cachimbo para assentamento das juntas ponta-bolsa. 

 

6.2.3.2. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 

 

6.2.3.2.1. MATERIAIS 

Tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) de parede simples, corrugado, com 

perfuração para a captação, condução e deságue das águas que infiltram pelo gramado. Os 

diâmetros estão especificados nos desenhos e detalhes construtivos. As conexões devem 

ser feitas de acordo com as especificações do fabricante. 

A camada drenante é composta por seixo rolado, limpo, isento de argila e matéria orgânica. 

O filtro do dreno deve ser executado com manta geotêxtil. Este serve para impedir que as 

partículas finas de substrato fiquem retidas no material drenante causando sua colmatação. 

6.2.3.2.2. EXECUÇÃO 

As dimensões das valas devem ser seguidas de acordo com o projeto. O material escavado 

deverá ser utilizado na própria obra. 

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 ou concreto magro estanque.  

A vala deve ser envolvida em manta geotêxtil, conforme detalhado em projeto. Em seguida é 

feito o assentamento da tubulação, que deve ser apoiada sobre berço de areia, conforme 

especificado nos desenhos e detalhes construtivos. Não é permitido o aquecimento dos 
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tubos com a finalidade de se obter curvas, execução de bolsas ou furos. Os orifícios devem 

estar voltados para cima. 

O reaterro é feito com material drenante, a cada 10cm, que deve ser compactado evitando a 

mobilidade dos tubos, até a altura indicada em projeto. Finaliza-se com a dobragem e 

costura do geotêxtil na parte superior da parte drenante. A camada final é feita com material 

argiloso. 

 

6.2.4. POÇO DE VISITAS 

6.2.4.1. MATERIAIS 

Os poços de visitas serão executados com paredes em alvenaria cerâmica ou de concreto, 

com revestimento interno em argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:7 e 

revestimento externo em chapisco no traço 1:3. O fundo da vala deve ser executado com 

concreto simples fck=20 MPa com altura de 12 cm e deve ter declividade no sentido da 

tubulação efluente e acabamento liso.  

Por estarem localizadas nas vias de veículos as tampas deverão ser em ferro fundido. 

Os blocos de alvenaria não devem apresentar defeitos, trincas ou fissuras que possam 

comprometer o seu uso.  

 

6.2.4.2. EXECUÇÃO E CONTROLE 

Os poços de visitas devem estar previamente demarcados no local, de acordo com o 

posicionamento previsto em projeto. Na existência de interferências que impossibilitem a 

locação do poço de acordo com o projeto, deverá ser relatado à fiscalização para que nova 

solução seja aprovada. 

As valas para a construção dos poços devem seguir as cotas indicadas em projeto, qualquer 

mudança deve ser relatada e aprovada pela fiscalização. O tamanho da vala deve ser o 

suficiente para que se possam executar os serviços de maneira eficiente e segura. 

Recomenda-se que a largura da vala seja de 30 a 50 cm maior que o tamanho da caixa para 

a execução dos serviços. 

O material escavado deve estar a uma distância segura da vala, de modo a garantir a 
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estabilidade das paredes e a segurança dos trabalhadores. 

 

6.2.5. CAIXA DE LIGAÇÃO 

6.2.5.1. MATERIAIS 

 

As caixas de ligação serão executadas com paredes em alvenaria cerâmica ou de concreto, 

com revestimento interno em argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:7 e 

revestimento externo em chapisco no traço 1:3. O fundo da vala deve ser executado com 

concreto simples fck=20 MPa com altura de 10 cm e deve ter declividade no sentido da 

tubulação efluente e acabamento liso.  

Os blocos de alvenaria não devem apresentar defeitos, trincas ou fissuras que possam 

comprometer o seu uso.  

 

6.2.5.2. EXECUÇÃO 

 

As caixas de ligação devem estar previamente demarcadas no local, de acordo com o 

posicionamento previsto em projeto. Na existência de interferências que impossibilitem a 

locação da caixa de acordo com o projeto, deverá ser relatado à fiscalização para que nova 

solução seja aprovada. 

As valas para a construção das caixas devem seguir as cotas indicadas em projeto, 

qualquer mudança deve ser relatada e aprovada pela fiscalização. O tamanho da vala deve 

ser o suficiente para que se possam executar os serviços de maneira eficiente e segura. 

Recomenda-se que a largura da vala seja de 30 a 50 cm maior que o tamanho da caixa para 

a execução dos serviços. 

O material escavado deve estar a uma distância segura da vala, de modo a garantir a 

estabilidade das paredes e a segurança dos trabalhadores. 

  



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-CIV-MD-E001-01 21/32 

7. MEMORIAL DESCRITIVO - PAVIMENTAÇÃO 

7.1. 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. 

 

7.2. CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS E DETERMINAÇÃO DO NÚMERO “N” 

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. 

As vias do Conjunto Habitacional são classificadas como tráfego leve. De acordo com o IP-

02 Classificação das vias, uma via é classificada como Tráfego Leve quando possui ruas de 

características essencialmente residenciais, para as quais não é previsto o tráfego de 

ônibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhões e ônibus em número não 

superior a 20 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número "N" típico de 105 

solicitações do eixo simples padrão (80 kN) para o período de projeto de 10 anos. 

A Tabela 2 resume os parâmetros de classificação. 
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Tabela 2 - Classificação das Vias e Parâmetros de Tráfego 
Fonte: IP-06 - Instrução para Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de Concreto 

 

7.3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

Para o dimensionamento do pavimento foi utilizado a instrução normativa IP-06 elaborada 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo. O método de cálculo utilizado pela normativa é o da 

ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. 

 

7.3.1. SUBLEITO, SUB-BASE E BASE 

Segundo a instrução normativa IP-06 elaborada pela Prefeitura Municipal de São Paulo: 

 No caso de ocorrência de subleito com CBR < 2%, deverá ser feita sua substituição 

por solo com CBR ≥ 5% e expansão < 2%, na espessura indicada em projeto; 

 No caso de ocorrência no subleito com solos que apresentem expansão ≥ 2% e CBR 

< 2%, deverá ser acrescida no projeto uma camada de reforço com, no mínimo, 
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40cm de espessura sobre a camada final de terraplenagem, executada com solo 

selecionado ou estabilizado que apresente CBR ≥ 5% e expansão < 2% (valores 

estatísticos); 

 Quando N < 5x105, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR ≥ 20%, 

se o subleito natural apresentar CBR ≥ 20%, fica dispensada a utilização da camada 

de sub-base. 

 Para tráfego com N ≤ 1,5X106, a camada de base não é necessária. 

O solo coletado é do tipo arenoso argiloso de cor amarelada, CBR de 24,5% e expansão 

<2%. Logo não é necessária a substituição ou o reforço do Subleito e também não são 

necessárias as camadas de Sub-base e Base. Assim, só é necessário que o sub leito seja 

devidamente regularizado e compactado a 100% Proctor normal.  

Tabela 3 – Cálculo de Estrutura de Pavimento – Método Dnit 
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7.4. ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

O pavimento é composto pelo sub-leito, pela camada de assentamento e pelo revestimento. 

 

7.4.1. CAMADAS DE ASSENTAMENTO 

De acordo com o IP-06, a camada de assentamento dos blocos pré-moldados será sempre 

composta por areia, eventualmente pó-de-pedra, contendo no máximo 5% de silte e argila 

(em massa) e, no máximo, 10% de material retido na peneira de 4,8mm. Não serão 

admitidos torrões de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas. Sua altura deve 

ser de 5cm. 

 

7.4.2. CAMADAS DE REVESTIMENTO 

Será aplicado piso intertravado de concreto com blocos sextavados, espessura de 10 cm, 

assentado sobre colchão de areia e=5cm e rejuntamento com argamassa cimento/areia 

traço 1:2. Como indica a Tabela 3, com N = 105, a espessura do bloco poderia ser de 6cm, 

mas optou-se por usar um de 10cm. 

A opção por este tipo de acabamento se deu especialmente pelas seguintes vantagens que 

o piso intertravado de concreto oferece: 

 Menor deformação – Devido ao travamento, a transferência de carga entre os blocos 

alivia as pressões sobre o subleito e a base, diminuindo as possibilidades de 

deformações da pavimentação. 

 Resistência - A elevada resistência do concreto confere grande durabilidade ao 

pavimento; 

 Segurança – A superfície antiderrapante proporciona condições de segurança aos 

veículos, mesmo em condições de piso molhado; 

 Conforto térmico – O material com pigmentação clara proporciona menor absorção 

de calor, melhorando a sensação de conforto térmico; 

 Utilização imediata – Tráfego liberado logo após o assentamento dos blocos; 

 Estética - Grande variedade de modelos e cores; 

 Baixa manutenção. 
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Tabela 4 - Espessura e Resistência dos Blocos de Revestimento 

Fonte: IP-06 - Instrução para Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de Concreto 
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8. MEMORIAL DESCRITIVO - SINALIZAÇÃO 

O objetivo deste Memorial Descritivo é apresentar itens primordiais para a execução dos 

serviços de sinalização viária horizontal e vertical no Conjunto Habitacional 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. 

 

8.1. SINALIZAÇÃO VISUAL 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 

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 faixas de pedestre, linha 

simples contínua de divisão de pista e setas de orientação. Estes tem a função de ordenar e 

canalizar o fluxo de veículos, orientar o fluxo de pedestres e complementar a sinalização 

visual vertical dentro do Conjunto Habitacional. 

 

8.1.1. COMPONENTES 

 Linhas de divisão de fluxos de sentidos opostos (LFO-1) 

Divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e 

regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são 

proibidos para os dois sentidos. Sua cor é amarela e sua largura é de 10cm. 
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Figura 6 - Linha Simples Contínua LFO-1 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

 Linhas de retenção (LRE) 

Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. Sua cor é branca e sua 

largura é de 30cm. 

 

Figura 7 - Linha de Retenção LRE 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

 Faixa de travessia de pedestre tipo zebrada (FTP-1) 

Delimita a área destinada à travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem 

dos mesmos em relação aos veículos. Sua cor é branca e sua largura é de 40cm com 

espaçamento de 30cm entre faixas. 
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Figura 8 - Faixa de Travessia de Pedestre Tipo Zebrada FTP-1 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

 Inscrições no pavimento 

Servem para melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, 

permitindo-lhe tomar a decisão adequada, no tempo apropriado, para as situações que se 

lhes apresentarem. 

o Setas direcionais 

Orientam os fluxos de tráfego na via, indicando o correto posicionamento dos veículos nas 

faixas de trânsito de acordo com os movimentos possíveis e recomendáveis para aquela 

faixa. Sua cor é branca e suas dimensões estão especificadas em projeto. 

 

Figura 9 -Setas Direcionais 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV (CONTRAN, 2007) 
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o Legendas 

São mensagens com o objetivo de advertir os condutores acerca das condições particulares 

de operação da via. Sua cor é branca. No presente projeto, será utilizada apenas legenda 

“PARE”, com dimensões especificadas em projeto. 

 

Figura 10 - Legenda 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV (CONTRAN, 2007) 

 

8.2. SINALIZAÇÃO VISUAL 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 

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 placas de regulamentação da circulação de 

veículos e pedestres. Essas placas externas de sinalização para veículos devem ser com 

material reflexivo além de ser considerado a sua exposição às intempéries. 
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8.2.1. FORMAS E CORES 

8.2.1.1. PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO. 

A Figura 11 indica as formas das placas de regulamentação utilizadas em projeto e as 

Tabelas 4 e 5 indicam as cores que devem ser utilizadas em cada placa, sempre seguindo o 

padrão Münsell conforme indicado. 

 

Figura 11 - Sinais de Regulamentação 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

     Local      Cor Padrão Münsell 

Fundo Branca N 9,5 

Símbolo Preta N 0,5 

Tarja Vermelha 7,5 R 4/14 

Orla Vermelha 7,5 R 4/14 

Legenda Preta N 0,5 

Tabela 5 - Padrão das Cores Forma Circular 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

    Local       Cor Padrão Münsell 

Fundo Branca N 9,5 

Orla interna (opcional) Vermelha 7,5 R 4/14 

Orla externa Branca N 9,5 

Legenda Preta N 0,5 

Tabela 6 - Padrão das Cores Forma Octogonal 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (CONTRAN, 2007) 
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8.2.1.2. PLACAS DE ADVERTÊNCIA 

A Figura 12 indica as formas das placas de advertência utilizada em projeto e a Tabela 6 

indica as cores que devem ser utilizadas, sempre seguindo o padrão Münsell conforme 

indicado. 

 

Figura 12 - Sinal de Advertência 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

    Local       Cor Padrão Münsell 

Fundo Amarela 10YR 7,5/14 

Símbolo Preta N 0,5 

Orla interna (opcional) Preta N 0,5 

Orla externa Amarela 10YR 7,5/14 

Tarja Preta N 0,5 

Legenda Preta N 0,5 

Tabela 7 - Padrão das Cores Forma Quadrada 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

8.2.2. DIMENSÕES 

As Tabelas 7, 8 e 9 indicam as dimensões de cada tipo de placa, seguindo as dimensões 

mínimas conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. 

 

Via Diâmetro (m) Orla (m) 

Urbana 0,60 0,060 

Tabela 8 - Dimensões Forma Circular 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (CONTRAN, 2007) 
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Via Lado (m) 
Orla Interna 
Branca (m) 

Orla externa 
vermelha (m) 

Urbana 0,25 0,020 0,010 

Tabela 9 - Dimensões Forma Octogonal 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (CONTRAN, 2007) 

 

Via Lado (m) Orla Externa (m) Orla Interna (m) 

Urbana 0,45 0,009 0,018 

Tabela 10 - Dimensões Forma Quadrada 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II (CONTRAN, 2007) 

 

8.2.3. PADRÃO ALFANUMÉRICO 

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, para mensagens 

complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas, devem ser utilizadas as 

fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for 

Highway Signs and Pavement Markings ou similar. 



 

 

Revisão Modificação Data Autor Aprovo 

00 Emissão Inicial 17/10/2019 Alexandre E. Esper JK 

01 Revisão de acordo com a nova implantação 20/11/2019 Alexandre E. Esper JK 

     

     

     

 
 
 

 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 
 
 
 

 

Coordenadora do 
Projeto 

CREA UF Autor do Projeto CREA UF Corresponsável  CREA/CAU UF 

Juliana C. Kreische 54.602/D PR Alexandre E. Esper 161.825/D PR    

         

         

         

 

 

 

LOCAL 
 

 

CONJUNTO HABITACIONAL 

 

ESCALA 

 
- 

DATA 

 
NOVEMBRO/2019 

DESENHISTA 

 
- 

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

GESTOR DO CONTRATO                                      RUBRICA       

 
 

TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

FISCAL DO CONTRATO                                        RUBRICA 

 
 

TIPO DE OBRA 
 

CONSTRUÇÃO 

ETAPA 
 

EXECUTIVO 

TERMO DE CONTRATO Nº 

 
14/2019 

ART Nº 

 
1720194097572 

CODIFICAÇÃO 
 

08PMB0119-CH-HID-MD-E001-01 



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-HID-MD-E001-01 2/8 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 3 

2. SIMBOLOGIA .................................................................................................................. 3 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ..................................................................................... 3 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................ 4 

5. MEMORIAL DESCRITIVO ............................................................................................... 5 

5.1. ÁGUA FRIA .............................................................................................................. 5 

5.2. ÁGUAS PLUVIAIS ................................................................................................... 7 

5.3. ESGOTO.................................................................................................................. 7 

 

  



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-HID-MD-E001-01 3/8 

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 Conjunto Habitacional situado a 

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

Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas técnicas, as necessidades do 

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

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

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-CH-HID-MD-E001 

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

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

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

Hidro - Água Fria - Planta Térreo (Implan) ........................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E101 

Hidro - Água Fria - Planta Cobertura e Laje Téc. (Implan) ... 08PMB0119-CH-HID-DE-E102 

Hidro - Água Fria - Plantas Reserva Elev. (Implan) .............. 08PMB0119-CH-HID-DE-E103 

Hidro - Água Fria - Detalhe Isométrico Geral (Implan) ......... 08PMB0119-CH-HID-DE-E104 

Hidro - Água Fria - Churrasqueira e Detalhes (Implan) ........ 08PMB0119-CH-HID-DE-E105 

Hidro - Água Fria - Planta Subsolo (Blocos) ......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E106 

Hidro - Água Fria - Planta Térreo (Blocos). .......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E107 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 1º Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E108 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 2° Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E109 

Hidro - Água Fria - Planta Pav. 3° Andar (Blocos) ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E110 

Hidro - Água Fria - Planta Cobertura e Laje Téc. (Blocos) ... 08PMB0119-CH-HID-DE-E111 

Hidro - Água Fria - Detalhes Isométricos ............................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E112 

Hidro - Água Fria - Detalhes Isométricos ............................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E113 

Hidro - Água Fria - Detalhes  ............................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E114 

Hidro - Esgoto - Planta de Implantação ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E201 

Hidro - Esgoto - Planta Subsolo (Blocos) ............................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E202 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Blocos) ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E203 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Blocos) ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E204 

Hidro - Esgoto - Planta Pav. Tipo (Blocos)  .......................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E205 

Hidro - Esgoto - Cobertura (Blocos)  .................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E206 

Hidro - Esgoto - Detalhes S1 a S4 (Blocos)  ........................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E207 

Hidro - Esgoto - Detalhes S5 a S8 (Blocos)  ........................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E208 

Hidro - Esgoto - Planta Térreo (Churrasqueiras)  ................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E209 

Hidro - Esgoto - Detalhes Construtivos  ............................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E210 

Hidro - Águas Pluviais - Implantação ................................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E301 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Sub. (Blocos) ...................... 08PMB0119-CH-HID-DE-E302 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Térreo (Blocos)  .................. 08PMB0119-CH-HID-DE-E303 

Hidro - Águas Pluviais - Planta Cobertura (Blocos)  ............. 08PMB0119-CH-HID-DE-E304 

Hidro - Águas Pluviais - Planta (Churrasqueiras)  ................ 08PMB0119-CH-HID-DE-E305 
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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 às 

soluções que atendam nas necessidades de seu uso, bem como a viabilidade econômica. 

Toda a representação gráfica está apresentada nos projetos hidrossanitários. 

Neste projeto Hidrossanitário, são considerados somente os materiais de interligação dos 

equipamentos. Os quantitativos destes equipamentos, como louças, metais, etc. estão 

computadas no projeto arquitetônico. 

 

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 conjunto habitacional. 

A reserva de água será feita através de um conjunto de cisterna apoiada e reservatório 

elevado, ambos construídos em concreto armado. A cisterna é dividida em duas células 

para facilitar limpeza e manutenção, e tem capacidade de armazenamento total de 97 m³, 

que corresponde a 60% do consumo previsto. O reservatório elevado é constituído por uma 

torre no topo da qual existe uma célula de água com capacidade de 89 m³, sendo 64m³ 

destinados ao consumo do conjunto, 40% do previsto, e 25 m³ para reserva técnica de 

incêndio. 

 

 



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-HID-MD-E001-01 6/8 

 

Figura 1 - Perspectiva dos reservatórios apoiado e elevado  

 

O abastecimento de água será realizado a partir da rede pública existente, fornecida pela 

Concessionária de Água. Através da pressão da própria rede pública, a água chega à 

cisterna e é então bombeada para o reservatório elevado por um conjunto de bombas e a 

partir daí é dividida em duas redes, ambas distribuídas por gravidade até seus respectivos 

pontos. 

A rede condominial tem sua coluna que desce do reservatório, passa por um hidrômetro e 

segue até as torneiras de jardim localizadas ao lado de cada bloco e até as churrasqueiras. 

Os custos da utilização dessa água deverão ser divididos entre todos os apartamentos do 

condomínio.  

Outra rede é responsável pelo abastecimento dos blocos, a partir também do reservatório 

elevado, chegando à uma caixa d’água de 1.500 litros localizada na laje técnica de cada 

prédio, que tem por função apenas de proporcionar pressão para os pontos de água dos 

apartamentos. Nos shafts dos corredores de cada andar estão localizados os medidores 

individuais dos 4 apartamentos que ali se situam e pelos quais a água passa ao descer da 
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caixa d’água antes de entrar para cada residência, sendo então o morador o responsável 

por sua própria conta de água. 

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 do projeto 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, 

direcionando-as para a rede existente de drenagem do condomínio. 

 

5.3. ESGOTO 

O sistema de rede de esgoto foi dimensionado conforme as normativas vigentes, sendo 

composto por tubos e conexões em PVC e tubos pré-moldados de concreto para 

Instalações Prediais de Esgoto Sanitário, com seus respectivos diâmetros e acessórios que 

permitam o perfeito escoamento do esgoto por gravidade até o seu destino final.  

O sistema de coleta dos efluentes dos equipamentos hidráulicos (bacias sanitárias, 

lavatórios, ralos e chuveiros) situados no interior da edificação será constituído por tubos em 

PVC, que conduzirão o esgoto coletado até as caixas de inspeção localizadas no entorno da 

edificação, responsáveis pela interligação entre o sistema e a rede do condomínio. 

Os efluentes das pias das cozinhas e da churrasqueira serão conduzidos até as caixas de 

gordura, localizadas nas áreas externas à edificação. 

A rede do condomínio, que interliga os blocos, será composta por tubos de PVC e de 

concreto pré-moldados e conduzirá o esgoto sanitário até a Estação de Tratamento de 

Efluentes Compacta, a ser implantada na edificação.  

A Estação de Tratamento será dimensionada para atender à demanda de 90 m3/dia, 

considerando 900 residentes e uma contribuição per capita de 100 l/dia. 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 
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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 para a construção do Conjunto Habitacional 

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

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

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

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

ETE - Especificações Técnicas Específicas 

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 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 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 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Sistemas Elétricos - Memorial Descritivo ............................... 08PMB0119-CH-ELE-MD-E001 

Sistemas Elétricos - Memorial de Cálculo .............................. 08PMB0119-CH-ELE-MC-E001 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung
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Sistemas Elétricos - Área Técnica / Churrasq. / Redíduos ..... 08PMB0119-CH-ELE-DE-E202 
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Sistemas Elétricos - Planta Bloco - Apto Tipo ........................ 08PMB0119-CH-ELE-DE-E204 

Sistemas Elétricos - Barrilete/Cobertura/Detalhes ................. 08PMB0119-CH-ELE-DE-E205 
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5. MEMORIAL DESCRITIVO 

O objetivo deste projeto é a apresentação de soluções técnicas das instalações elétricas 

para construção do conjunto habitacional. 

Para o fornecimento de energia elétrica ao conjunto habitacional, abaixo serão detalhadas 

as ideias para este fornecimento onde serão atendidas as normas da concessionária local, 

NBR’s e necessidades do cliente. 

 

5.1. SISTEMAS ELÉTRICOS 

5.1.1. ENTRADA DE ENERGIA 

O fornecimento de energia elétrica dos blocos e da área comum será através da rede de 

distribuição aérea em 13,8kV a ser construída. Esta rede será oriunda da rede existente da 

Av. Bernardo Sayão. 

Serão instalados postes e 5 (cinco) transformadores nas ruas do conjunto, e destes serão 

derivadas as redes de Baixa Tensão para alimentação dos blocos e área comum. 

 

5.1.2. MEDIÇÃO 

Cada apartamento terá um medidor individual localizado no Centro de Medição instalado na 

entrada dos blocos. 

Para a medição das áreas comuns (condomínio), como iluminação das escadas, iluminação 

externa, bombas de incêndio, etc., foram instalados 3 (três) medidores nos quadros QM-1, 

QM-2 e QM-3. 

O QD-INC1 está instalado na Sala Incêndio, e o medidor será responsável pela medição das 

bombas de incêndio. 

O QM-1 está instalado junto a um poste em frente ao Bloco 6, e o medidor será responsável 

pela medição dos Blocos 4, 5 e 6 além da iluminação externa e bombas. 
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O QM-2 está instalado junto a um poste em frente ao Bloco 2, e o medidor será responsável 

pela medição dos Blocos 1, 2, 3, 7 e 8 além da iluminação externa. 

O QM-3 está instalado junto a um poste em frente ao Bloco 13, e o medidor será 

responsável pela medição dos Blocos 9, 10, 11, 12, 13 e 14 além da iluminação externa, 

ETE e central de resíduos. 

 

5.1.3. QUADROS 

Os quadros serão instalados nos apartamentos e área comum, conforme indicado em 

projeto. Terão a função de comportar o disjuntor geral e os disjuntores para a divisão dos 

circuitos conforme projeto. 

Foi previsto no quadro de distribuição, capacidade de reserva (espaço) que permita 

ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos 

visualmente, 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. 

Fará parte do quadro elétrico todos os dispositivos de proteção contra surtos elétricos, e 

Diferencial Residual (DR), quando aplicáveis. 

Os quadros serão de embutir, adequados as amperagens e quantidades de disjuntores. 

 

5.1.4. ILUMINAÇÃO 

Os pontos de iluminação dos apartamentos foram definidos através do cálculo de área 

seguindo as recomendações da NBR 5410:2004, conforme abaixo: 

 Áreas igual ou inferior à 6m²: 1 ponto de luz de 100VA por ambiente; 

 Áreas superiores à 6m²: 1 ponto de luz de 100VA para os primeiros 6m², acrescido 

de 1 ponto de luz de 60VA para cada aumento de 4m² inteiros. 

Para os pontos acima foi previsto apenas caixa octogonal de fundo móvel 4”x4”. 



     CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-ELE-MD-E001-01 7/8 

Nas áreas comuns as luminárias foram calculadas 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: 

 Banheiros - 200 lux; 

 Circulação - 200 lux; 

 Copa - 300 lux; 

Serão instaladas luminárias que atendam a iluminância indicada, e que atendam a 

necessidade de cada ambiente. Elas serão de sobrepor, embutir ou pendente, de alta 

eficiência com lâmpadas de LED. 

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. TOMADAS 

A locação dos pontos de tomadas para os apartamentos foi definido através do das 

recomendações da NBR 5410:2004, com a quantidade mínima conforme descrito abaixo: 

 Copa/Banheiro/Área de serviço: 01 tomada a cada 3m de 600VA + 01 tomada a cada 

3 m ou fração de perímetro de 100VA; 

 Demais cômodos com área igual ou inferior à 6m²: 01 Tomada de 100VA; 

 Demais cômodos com área superior à 6m²: 01 Tomada de 100VA a cada 5m ou 

fração de perímetro; 

Fornecimento e instalação de tomadas de uso geral e específicas, obedecendo às normas 

vigentes NBR-5410 e NBR-14136. 
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O projeto foi baseado no princípio que os quadros de distribuição estão locados na parte 

interna da edificação e a infraestrutura de alimentação deverá ser executada através de 

eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, conforme projeto. 

As tomadas de uso geral deverão possuir circuitos independentes dos de iluminação, a fim 

de possibilitar uma alternativa de uso de energia elétrica em caso de manutenção nas 

luminárias ou tomadas. 

A disposição das tomadas nas paredes, piso e demais foi projetada a mais uniforme 

possível, observando o layout, normas, as particularidades construtivas dos locais e a sua 

destinação. 

Todas as tomadas deverão ser providas de fio terra ou condutor de proteção padrão 

NBR 14136. 

As tomadas de uso específico deverão ser alimentadas por circuitos individuais. 

Serão instaladas tomadas monofásicas 2P+T de 20A-127V nas áreas molhadas (copa, 

banheiros e áreas técnicas) e de 10A-127V nas demais áreas, padrão NBR-14136. 

 

5.1.6. INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura para a distribuição de energia elétrica interna 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 do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, para 

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

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

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

viabilidade econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

ETE - Especificações Técnicas Específicas 

PVC - Policloreto de Vinila  

DPS - Dispositivo de Proteção Contra Surtos 

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-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 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

SPDA - Memorial Descritivo ................................................. 08PMB0119-CH-SPD-MD-E001 

SPDA - Memorial de Cálculo ............................................... 08PMB0119-CH-SPD-MC-E001 

SPDA - Especificações Técnicas ......................................... 08PMB0119-CH-SPD-ET-E001 



     CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-SPD-MD-E001-02 4/13 

SPDA - Lista de Materiais .................................................... 08PMB0119-CH-SPD-LM-E001 

SPDA - Planta Cobertura ..................................................... 08PMB0119-CH-SPD-DE-E101 

SPDA - Planta Térreo e Pavimentos .................................... 08PMB0119-CH-SPD-DE-E102 

SPDA - Reservatório Elevado .............................................. 08PMB0119-CH-SPD-DE-E103 

SPDA - Detalhes Construtivos ............................................. 08PMB0119-CH-SPD-DE-E104 
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5. MEMORIAL DESCRITIVO 

É escopo deste projeto o fornecimento, instalação, testes e relatório do Sistema de SPDA, 

além de toda infraestrutura para perfeito funcionamento do sistema dentro das normas 

aplicáveis. 

O sistema de SPDA será composto de sistema de captação, descida e aterramento. Os 

sistemas de descida e aterramento serão através do SPDA Estrutural. 

Considerando a Análise de Risco dos blocos, conforme Memorial de Cálculo verificou-se 

não ser necessária a instalação de Sistema de SPDA, pois os riscos calculados foram 

menores do que estipulado em norma. Ainda assim, optou-se pela instalação de sistema 

SPDA diminuir o risco, devido principalmente ser um Conjunto Habitacional com grande 

população. 

 

5.1. SPDA 

5.1.1. BLOCOS RESIDENCIAIS 

Por se tratar de um edifício com uma extensão pequena, utilizamos para o sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas o método de Franklin para o sistema de captação e 

SPDA Estrutural para as descidas e aterramento. 

Considerando a Análise de Risco da edificação conforme Memorial de Cálculo, foi adotado o 

nível de proteção IV. 

A proteção de equipamentos eletroeletrônicos dar-se-á através de sistema coordenado de 

DPS previstos nos quadros elétricos. 

 

5.1.2. RESERVATÓRIO ELEVADO 

Por se tratar de um reservatório, estilo torre, e com uma altura grande (23 metros), 

utilizamos para o sistema de proteção contra descargas atmosféricas o método de Franklin 

para o sistema de captação e para o sistema de aterramento, malha de terra. 
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5.1.3. SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO 

A captação será constituída através de para-raios tipo Franklin locados na cobertura dos 

blocos residenciais e do reservatório elevado. A conexão entre os para-raios e o sistema de 

descida será através de barras chatas de alumínio até os vergalhões RE-BAR, conforme 

projeto. 

Deverá ser observado com atenção a continuidade elétrica entre toda a instalação da 

cobertura. Assim, deverá ser observado se as barras chatas de alumínio estão com bom 

contato entre elas e se isso não for possível, deverá ser efetuada ligação elétrica com 

cordoalha, se houver possibilidade de movimentação (em juntas de dilatação ou outras 

transições) ou outro meio que restabeleça a continuidade elétrica. 

Rufos, calhas metálicas e outros elementos metálicos da cobertura deverão estar 

interligados eletricamente, fazendo parte do sistema. 

Todas as partes metálicas tais como escadas, caixilhos de tampas, etc., deverão ser ligadas 

ao sistema. 

 

5.1.4. SUBSISTEMA DE DESCIDA 

As descidas serão através de vergalhões exclusivos (RE-BARS) que deverão seguir dentro 

da armadura do pilar, da cobertura até os blocos, posteriormente derivando para as estacas. 

As RE-BARS deverão ser instaladas nas faces mais externas dos pilares ou vigas locadas 

no perímetro da edificação. Nos pilares e vigas internos a instalação dos RE-BARS pode ser 

feito em qualquer face. 

No pavimento térreo deverão ser previstos em todos os pilares com descida RE-BAR, 

conectores para acesso aos RE-BARS permitindo a medição de continuidade da estrutura. 

Todas as emendas de RE-BARS deverão ser feitas com conectores apropriados e com 

transpasse mínimo de 20 cm. Sempre que existir um cruzamento de ferragens dos pilares 

com ferragens das vigas deverá ser utilizada RE-BAR específica em forma de “L” com 

emendas apropriadas, amarradas firmemente com arame recozido ou clip’s. As demais 
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barras estruturais, verticais e horizontais, deverão ser ligadas entre si, uma sim, outra não, 

alternadamente. 

Durante e após a implantação do sistema de aterramento, devem ser efetuadas a inspeção 

visual, verificação de continuidade e a medição da resistência aterramento. 

É imprescindível a conferência das conexões antes das concretagens. 

Ao final dos serviços deverá ser elaborado um laudo de continuidade das armaduras da 

edificação. 

 

5.1.5. SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO 

O aterramento será através da ligação em pelo menos dois pontos dos RE-BARS dos 

pilares com a ferragem das estacas. 

Os RE-BARS também deverão ser instalados nas vigas baldrames, horizontalmente, de 

modo a interligar todos os blocos, formando um anel. 

Uma ligação equipotencial principal, como prescreve a NBR 5410, é obrigatória em cada 

bloco. Esta equalização será realizada através de caixa contendo uma barra de 

equipotencialização. O condutor para ligação da equalização de potencial será na cor verde 

para a interligação dos quadros de baixa tensão e infraestrutura. 

 

5.2. EQUALIZAÇÃO DO POTENCIAL 

Será feito por Caixa metálica de equalização conforme detalhe em projeto. Deverão ser 

interligadas as partes metálicas não energizadas das instalações elétricas e das demais, 

como, quadros, partes metálicas, etc. 

 

5.3. CONTINUIDADE DA ARMADURA DE AÇO 

A armadura de aço dentro de estruturas de concreto armado é considerada eletricamente 

contínua, contanto que pelo menos 50 % das conexões entre barras horizontais e verticais 
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sejam firmemente conectadas. As conexões entre barras verticais devem ser soldadas, ou 

unidas com arame recozido, cintas ou grampos, trespassadas com sobreposição mínima de 

20 vezes seu diâmetro. 

Para estruturas utilizando concreto com armadura de aço (incluindo as estruturas pré-

fabricadas), a continuidade elétrica da armadura deve ser determinada por ensaios elétricos 

efetuados entre a parte mais alta e o nível do solo. A resistência elétrica total obtida no 

ensaio final não pode ser superior a 0,2 Ω e deve ser medida com utilização de equipamento 

adequado para esta finalidade. Se este valor não for alcançado, ou se não for possível a 

execução deste ensaio, a armadura de aço não pode ser validada como condutor natural da 

corrente da descarga atmosférica. 

É obrigatório o uso de grampos específicos para estabelecer a continuidade elétrica entre 

elementos específicos do SPDA e as armaduras das estruturas de aço do concreto armado. 

 

5.3.1. ENSAIO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS 

Uso das armaduras do concreto como parte integrante do SPDA natural deve ser estimulado 

desde que sejam seguidas as recomendações descritas na norma. É importante analisar o 

projeto estrutural da edificação visando auxiliar o ensaio das estruturas do concreto armado. 

Conforme anexo F da NBR-5419-3 de 2015, deverão ser efetuadas ao menos duas 

verificações da continuidade elétrica das armaduras do concreto armado. 

Com o SPDA instalado, uma verificação final deve ser realizada. Primeiramente, os 

componentes naturais devem obedecer aos requisitos mínimos descritos na norma. 

Os ensaios de continuidade das armaduras devem ser realizados com dois objetivos: 

 Para verificação de continuidade elétrica de pilares, vigas baldrames e trechos de 

armaduras na fundação (primeira verificação); 

 Após a instalação do sistema, para verificar a continuidade de todo o sistema 

envolvido (verificação final). 

Os ensaios deverão ser acompanhados de certificado de conformidade e ART junto ao 

CREA e entregues à fiscalização. 
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Procedimento para a primeira verificação 

Verificar se as condições previstas para o uso das armaduras de concreto foram satisfeitas, 

registrando, por meio de documento técnico oficial com fotos identificando os locais. 

Caso a instalação de REBAR nos pilares projetados não seja possível, o projetista deverá 

ser consultado para uma atualização do projeto. 

A continuidade elétrica das armaduras de uma edificação deve ser determinada medindo-se, 

com o instrumento adequado, a resistência ôhmica entre segmentos da estrutura, 

executando-se diversas medições entre trechos diferentes. 

Todos os pilares que serão conectados ao subsistema de captação devem ser 

individualmente verificados, a menos que, durante a medição em pelo menos 50 % do total 

de pilares a serem utilizados resultar em valores na mesma ordem de grandeza, e que 

nenhum resultado seja maior que 1 Ω, o número de medições pode ser reduzido. 

Medições cruzadas, ou seja, parte superior de um pilar contraparte inferior de outro pilar, 

devem ser realizadas para verificar interligações entre pilares. 

Medições somente na parte inferior são necessárias para verificação da continuidade de 

baldrames e trechos da fundação. 

Medições em trechos intermediários dos pilares são necessárias para verificação de 

eventuais pontos de descontinuidade na armadura. 

Os pontos de conexão do subsistema de captação com o pilar devem ser os mesmos 

utilizados nos ensaios. 

 

Procedimento para verificação final 

A verificação final deve ser realizada nos sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas que utilizam componentes naturais nas descidas, após a conclusão da 

instalação do sistema. A medição da resistência deve ser realizada entre a parte mais alta 
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do subsistema de captação e o de aterramento, preferencialmente no BEP. O valor máximo 

permitido para o ensaio de resistência nesse trecho é de 0,2 Ω. 

 

Aparelhagem de medição 

O instrumento adequado para medir a continuidade deve injetar corrente elétrica entre 1 A e 

10 A, com frequência diferente de 60 Hz e seus múltiplos, entre os pontos extremos da 

armadura sob ensaio, sendo capaz de, ao mesmo tempo que injeta essa corrente, medir a 

queda de tensão entre esses pontos. A resistência ôhmica obtida na verificação da 

continuidade é calculada dividindo-se a tensão medida pela corrente injetada. 

Considerando que o afastamento dos pontos onde se faz a injeção de corrente pode ser de 

várias dezenas de metros, o sistema de medida deve utilizar a configuração de quatro fios, 

sendo dois para corrente e dois para potencial, evitando assim o erro provocado pela 

resistência própria dos cabos de ensaio e de seus respectivos contatos. 

Não é admissível a utilização de multímetro convencional na função de ohmímetro, pois a 

corrente que este instrumento injeta no circuito é insuficiente para obter resultados estáveis 

e confiáveis. 

 

Conexões entre partes do sistema 

Uma vez constatada, na verificação inicial, a continuidade dos pilares ensaiados, a conexão 

entre o subsistema de captação e as armaduras devem ser realizadas com critério. 

As conexões realizadas dentro dos pilares devem ser feitas de tal forma que garanta um 

bom contato entre os condutores, uma boa robustez mecânica e térmica, bem como 

previnam a corrosão. A restauração dos pilares deve ser feita de tal forma que evite 

penetração de umidade e restabeleça as condições do concreto o mais perto possível de 

antes da realização da quebra. 

 

5.4. INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE UM SPDA 

A eficácia de qualquer SPDA depende da sua instalação, manutenção e métodos de ensaio 
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utilizados. Inspeções, ensaios e manutenção não podem ser realizados durante a ameaça 

de tempestades. 

 

5.4.1. INSPEÇÕES 

O objetivo das inspeções é assegurar que: 

 O SPDA esta de acordo com projeto baseado nesta Norma; 

 Todos os componentes do SPDA estão em boas condições e são capazes de 

cumprir suas funções; que não apresentem corrosão, e atendam às suas respectivas 

Normas; 

 Qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais previstas em 

projeto além de novas tubulações metálicas, linhas de energia e sinal que adentrem 

a estrutura estão incorporadas ao SPDA externo e interno. 

 

Ordem das inspeções 

Inspeções devem ser feitas como a seguir: 

 Durante a construção da estrutura; 

 Após a instalação do SPDA, no momento da emissão do documento “as built”; 

 Após alterações ou reparos, ou quando houver suspeita de que a estrutura foi 

atingida por uma descarga atmosférica; 

 Inspeção visual semestral apontando eventuais pontos deteriorados no sistema; 

 Periodicamente, realizada por profissional habilitado e capacitado a exercer esta 

atividade, com emissão de documentação pertinente, em intervalos determinados, 

assim relacionados: 

o Um ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em locais 

expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes 

industriais com atmosfera agressiva etc.), ou ainda estruturas pertencentes a 

fornecedores de serviços considerados essenciais (energia, água, 

telecomunicações etc.); 

o Três anos, para as demais estruturas. 

Durante as inspeções periódicas, é particularmente importante checar os seguintes itens: 
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 Deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e conexões; 

 Condição das equipotencializações; 

 Corrosão dos eletrodos de aterramento; 

 Verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para os 

subsistemas de aterramento não naturais. 

Na medição de continuidade elétrica, é desejável a utilização de equipamentos que tenham 

sua construção baseada em esquemas a quatro fios (dois para injeção de corrente e dois 

para medir a diferença de potencial), tipo ponte, por exemplo, micro-ohmímetros. Não 

podem ser utilizados multímetros na função de ohmímetro. 

 

5.4.2. MANUTENÇÃO 

A regularidade das inspeções é condição fundamental para a confiabilidade de um SPDA. O 

responsável pela estrutura deve ser informado de todas as irregularidades observadas por 

meio de relatório técnico emitido após cada inspeção periódica. Cabe ao profissional 

emitente da documentação recomendar, baseado nos danos encontrados, o prazo de 

manutenção no sistema, que pode variar desde “imediato” a “item de manutenção 

preventiva”. 

 

5.4.3. DOCUMENTAÇÃO 

A seguinte documentação técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos responsáveis 

pela manutenção do SPDA: 

 Verificação da necessidade do SPDA (externo e interno), além da seleção do 

respectivo nível de proteção para a estrutura, por meio de um relatório de uma 

análise de risco; 

 Desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de todos 

os componentes do SPDA externo e interno; 

 Quando aplicável, os dados sobre a natureza e a resistividade do solo; constando 

detalhes relativos à estratificação do solo, ou seja, o número de camadas, a 

espessura e o valor da resistividade de cada uma; 
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 Registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras medidas 

tomadas em relação à prevenção contra as tensões de toque e passo. Verificação da 

integridade física do eletrodo (continuidade elétrica dos condutores) e se o emprego 

de medidas adicionais no local foi necessário para mitigar tais fenômenos (acréscimo 

de materiais isolantes, afastamento do local etc.), descrevendo-o. 

 

5.5. AS BUILT 

A contratada deverá entregar à Fiscalização, na data do recebimento provisório da obra o 

projeto “AS-BUILT” detalhado das instalações executadas, alterando e complementando as 

informações contidas no projeto original. 

 

5.6. LAUDO TÉCNICO 

A contratada deverá entregar à Fiscalização, ao fim da instalação do sistema de SPDA, 

laudo técnico com os detalhes do sistema e com a medição da resistência do sistema. 
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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 de Telefonia e Antena Coletiva de TV, para a construção 

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

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

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

econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

ETE - Especificações Técnicas Específicas 

PVC - Policloreto de Vinila  

DPS - Dispositivo de Proteção Contra Surtos 

SDTV - Sistema de Distribuição de Sinais de TV 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT 

 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA 

Telefonia e SDTV - Memorial Descritivo .............................. 08PMB0119-CH-TEL-MD-E001 

Telefonia e SDTV - Especificações Técnicas ....................... 08PMB0119-CH-TEL-ET-E001 

Telefonia e SDTV - Lista de Materiais .................................. 08PMB0119-CH-TEL-LM-E001 

Telefonia e SDTV - Implantação - Distribuição Interna ......... 08PMB0119-CH-TEL-DE-E101 

Telefonia e SDTV - Planta Térreo e Pavimentos Tipo .......... 08PMB0119-CH-TEL-DE-E102 



     CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________  

  MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-TEL-MD-E001-01 4/7 

5. MEMORIAL DESCRITIVO 

É escopo deste projeto o fornecimento de infraestrutura seca (eletrodutos, caixas de 

passagem, etc.) e cabeamento para instalação do SDTV e Telefonia sem o fornecimento 

dos equipamentos ativos e passivos do sistema (antenas, terminais, amplificadores, etc.). 

Somente serão passados cabos para os sistemas sem conexão a nenhum equipamento. Os 

cabos deverão interligar ponto de espera na cobertura às caixas de passagem de cada 

pavimento, através da prumada conforme indicado em projeto. 

 

5.1. SDTV 

Foi projetada infraestrutura para atendimento nos pavimentos de cabeamento de antena de 

TV, infraestrutura esta oriunda da cobertura onde poderá ser instalada antena para esta 

finalidade. 

Deverão ser passados cabos para interligar o ponto de espera na cobertura às caixas de 

passagem de cada pavimento, através da prumada conforme indicado em projeto. 

A antena do sistema deverá ser locada na cobertura em local próximo ao especificado no 

projeto como Ponto de SDTV, não sendo permitida a instalação de antenas receptoras em 

outro local diferente deste. 

As instalações de infraestrutura deverão propiciar, de forma rígida e integrada, todas as 

facilidades para instalação dos cabos e dos respectivos equipamentos do SDTV. 

A rede de distribuição foi projetada para ser atendida com cabo coaxial com impedância 

característica de 75 ohms, tipo RG-6, 90% de malha. 

Todo cabeamento para o sistema de SDTV deverá ser identificado com anilha a cada 

mudança de direção em eletrocalha/perfilado e em suas extremidades. 

Todas as partes metálicas da infraestrutura deverão ser aterradas à malha de terra geral. 
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5.1.1. INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura será composta basicamente por eletrodutos em PVC e ferro galvanizado, 

bitola mínima de ø3/4” ou conforme indicado em projeto, eletrocalha lisa, eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. 

Todos os materiais deverão ser fornecidos completos, com acessórios (conexões, luvas, 

parafusos, porcas, etc.), inclusive com todos os materiais necessários para o suporte e 

fixação dos mesmos. 

Todas as partes metálicas da infraestrutura deverão ser aterradas à malha de terra geral. 

 

5.2. TELEFONIA 

5.2.1. DESCRIÇÃO DA ENTRADA 

A entrada será subterrânea da rede da concessionária de telecomunicações até a caixa 

para fone (DG) localizada na mureta junto à divisa do terreno com o passeio e subterrânea 

desde o DG a caixa localizada dentro da edificação. Os eletrodutos da instalação telefônica 

deverão ser exclusivos para os condutores telefônicos, não sendo permitida a ocupação dos 

mesmos, para qualquer outro tipo de instalação. O eletroduto subterrâneo para a entrada na 

edificação será de PVC rígido de ø2”. 

 

5.2.2. MALHA DE ATERRAMENTO 

O sistema de aterramento das instalações telefônicas será o mesmo do sistema elétrico. O 

DG será aterrado junto à malha de aterramento de energia elétrica através de um fio de 

cobre de 10mm².  

 

5.2.3. TUBULAÇÃO 

A canalização subterrânea, utilizada para passagem de cabos, deve ser constituída de 

caixas e dutos subterrâneos. A tubulação deve ser executada em uma vala com dimensões 

mínimas de 0,50m de largura e 0,60m de profundidade.  
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O duto subterrâneo será do tipo corrugado de polietileno de alta densidade e de seção 

circular na seção de ø2” e deverá ser envolvido em concreto em toda a sua extensão.  

O serviço de vala deve ser executado como segue:  

 Deve ter uma profundidade que permita revestir 40 cm acima da face superior da 

linha de dutos;  

 O leito deve ser preparado de tal forma que o peso dos dutos fique distribuído ao 

longo de seu comprimento. O assentamento dos dutos deve ser feito conforme 

segue:  

 Revestir os trechos com concreto ao longo de toda a vala;  

 Os dutos corrugados devem ser assentados alinhados para facilitar o puxamento dos 

cabos, utilizando espaçadores a cada 80 cm quando o trecho for em curva e, a cada 

l50 cm quando o trecho for reto;  

 Na subida lateral o duto deve chegar junto ao poste e rente à calçada. Usar 

acessórios compatíveis com o material a ser empregado;  

 Em casos de dois ou mais dutos em paralelo, estes devem ficar espaçados entre si 

numa distância de 2,5cm;  

 Em todo trajeto da canalização subterrânea, colar fita de aviso. A emenda deve ser 

confeccionada com materiais e acessórios compatíveis aos tipos de dutos 

empregados. A tubulação desde o DG até o quadro principal localizado no pavimento 

térreo. 

 A tubulação desde a caixa até os pontos de tomada deverá ser de eletroduto flexível 

de PVC na seção de ø1”. A tubulação de aterramento que irá interligar a caixa de 

distribuição até o DG e deste até a caixa de equalização deverá ser de PVC rígido 

rosqueável na seção de ø¾”.  

 

5.2.4. FIAÇÃO 

A fiação terá a seguinte característica:  

 A entrada até o DG será cabo CI – 50 – 20P. Do DG até os terminais BLI no 3° andar 

serão utilizado cabos CCI – 50 – 10P. Do CD até os pontos de tomadas será 

utilizado fio de telefone FI60. 
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 TOMADAS TELEFÔNICAS: Em cada ponto terminal será utilizada tomada 4x4 com 

conector RJ11 para o ponto de telefone. 



 

 

Revisão Modificação Data Autor Aprovo 

00 Emissão Inicial 11/10/2019 Karolin Wischneski JK 

01 Alteração do Layout da Implantação 
 

20/11/2019 Karolin Wischneski JK 

     

     

     

 
 
 

 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 
 
 
 

 

Coordenadora do 
Projeto 

CREA UF Autor do Projeto CREA UF Corresponsável  CREA/CAU UF 

Juliana C. Kreische 54.602/D PR Karolin Wischneski 73.923/D PR    

         

         

         

 

 

 

LOCAL 
 

 

CONJUNTO HABITACIONAL 

 

ESCALA 

 
- 

DATA 

 
NOVEMBRO/2019 

DESENHISTA 

 
- 

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE 

 

PPCI - PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

GESTOR DO CONTRATO                                      RUBRICA       

 
 

TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

FISCAL DO CONTRATO                                        RUBRICA 

 
 

TIPO DE OBRA 
 

CONSTRUÇÃO 

ETAPA 
 

EXECUTIVO 

TERMO DE CONTRATO Nº 

 
14/2019 

ART Nº 

 
1720194098943 

CODIFICAÇÃO 
 

08PMB0119-CH-PCI-MD-E001-01 



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-PCI-MD-E001-01 2/18 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 3 

2. SIMBOLOGIA .................................................................................................................. 3 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ..................................................................................... 4 

4. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................ 5 

5. MEMORIAL DESCRITIVO ............................................................................................... 6 

5.1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO .................................................................. 6 

5.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ....................................................................................... 6 

5.3. BRIGADA DE INCÊNDIO ........................................................................................... 6 

5.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA .............................................................................. 7 

5.5. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ............................................................................. 8 

5.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES ....................................................... 11 

5.7. HIDRANTES............................................................................................................. 12 

5.7.1. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DOS HIDRANTES ...... 14 

 

  



 CONJUNTO HABITACIONAL 
 __________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 MEMORIAL DESCRITIVO - 08PMB0119-CH-PCI-MD-E001-01 3/18 

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 à Incêndio) para a construção do 

Conjunto Habitacional situado a Travessa Quintino Bocaiuva, bairro Jurunas em Belém/PA, 

usando como base o projeto Arquitetônico aprovado, as informações obtidas nas visitas 

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

econômica do projeto. 

 

2. SIMBOLOGIA 

ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas 

NBR - Normas Técnicas Brasileiras 

C – coeficiente de rugosidade 

Cd - coeficiente de descarga 

D – diâmetro 

Desg - diâmetro esguicho 

Dman - diâmetro da mangueira 

g – aceleração da gravidade 

H – altura manométrica 

Ht,man – perda de carga na mangueira 

Ht,tub– perda de carga na tubulação 

Ht,esg – perda de carga no esguicho 

Htotal – perda de carga total 

Je – perda de carga unitária no esguicho 

Jman – perda de carga unitária na mangueira 

k – coeficiente do esguicho 

Pmin - pressão mínima 

Pn – pressão normal 

Preq – pressão requerida 

Pt – pressão total 

Pv – pressão de velocidade 

Q – vazão 
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S – área transversal 

SCI – Sistema de Combate a Incêndio  

v – velocidade 

 

3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Os critérios gerais apresentados estão baseados em documentos e Normas Técnicas 

descritas abaixo: 

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

 ABNT - NBR 12693:2013 - Sistemas De Proteção Por Extintores De Incêndio; 

 ABNT – NBR 5580:2015 - Tubos de Aço Carbono Para Usos Comuns Na Condução 

de Fluidos; 

 ABNT – NBR 12912:1995 - Rosca NPT para tubos – Dimensões; 

 ABNT – NBR NM ISO 7-1, - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão 

é feita pela rosca; 

 ABNT – NBR 6493:1994 – Emprego de cores para identificação de tubulações; 

 ABNT – NBR 6943:2000 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM-

ISO 7-1, para tubulações; 

 ABNT – NBR 6925:1995 - Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, 

com rosca NPT para tubulação; 

 ABNT – NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

incêndio; 

 ABNT – NBR 16021:2011 - Válvula e acessórios para hidrante — Requisitos e 

métodos de ensaio; 

 ABNT – NBR 14349:1999 - União para mangueira de incêndio – Requisitos e método 

de ensaio; 

 ABNT – NBR 14870:2013 - Esguicho para combate a incêndio 

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-CH-PCI-MD-E001 

PPCI - Especificações Técnicas ............................................ 08PMB0119-CH-PCI-ET-E001 

PPCI - Memorial de Cálculo ................................................... 08PMB0119-CH-PCI-MC-E001 

PPCI - Lista de Materiais ....................................................... 08PMB0119-CH-PCI-LM-E001 

PPCI - Implantação ................................................................ 08PMB0119-CH-PCI-DE-E001 

PPCI - Planta de Risco .......................................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E002 

PPCI - Planta Pavimentos e Detalhes .................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E003 

PPCI - Planta Térreo - Hidrantes e Mangotinhos ................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E004 

PPCI - Isométrico ................................................................... 08PMB0119-CH-PCI-DE-E005 
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5. MEMORIAL DESCRITIVO 

O conjunto habitacional terá 14 blocos com área de 772,36 m² por bloco e 16 apartamentos 

com área de 44,20m² por apartamento, totalizando 224 apartamentos. 

Os apartamentos do pavimento tipo terão dois quartos, sala de estar e jantar, cozinha, área 

de serviço e banheiro. Os apartamentos do pavimento térreo serão adaptadas com 

acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Na área externa do condomínio 

haverá estacionamento rotativo com 90 vagas, áreas verdes, academia ao ar livre para 

prática de atividades físicas e área de lazer com 2 churrasqueiras, “play ground” e uma horta 

comunitária para uso coletivo.  

 

5.1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO 

Vias de Acesso possuem largura de 7,0 m a altura livre sem cobertura, o piso deve suportar 

viaturas com peso de 25 ton, distribuídas em dois eixos. O acesso para o arruamento 

interno possui o portão de acesso com largura mínima de 4,0 m. 

 

5.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

Cada bloco contém 01 (um) acesso principal de pedestre, constituído por 01 (uma) porta 

dupla com 1,60m de largura. Estes acessos estão situados no nível da rua e todos serão 

utilizados como rotas de fuga, de acordo ABNT NBR 9077:2001 e com as normativas do 

Corpo de Bombeiros. 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. 

 

5.3. BRIGADA DE INCÊNDIO 

O dimensionamento da brigada de incêndio deverá seguir a Tabela 01 deste memorial. 

Serão considerados sete (07) brigadistas para o Galpão 02. 
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GRUPO DIVISÃO DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

RISCO 

População fixa por pavimentos 
ou compartimentos NÍVEL DE 

TREINAMENTO 

≤2 ≤4 ≤6 ≤8 ≤10 >10 

A A-2 
Habitação 

Multifamiliar 
Baixo 

80% dos funcionários e 
recomenda-se 01 (um) brigadista 

por pavimento 
Nível I – básico 

Tabela 1 - Composição Mínima da Brigada de Incêndio por Pavimento ou Compartimento 

 

O treinamento básico deverá seguir o conteúdo programático abaixo relacionado na 

Tabela 02. 

 

Tabela 2 - Conteúdo Programático e Carga Horária 

 

5.4. 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). 
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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. 

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, 

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 15,0 

m. 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 
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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 

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: 
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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. 

 

SINALIZAÇÃO FORMA MOLDURA MARGEM CORES 

Proibição Circular 

Vermelha (barra 

diametral e faixa 

circular) 

Branca (opcional) 
 Contraste: branco 

 Símbolo: preto 

Alerta Triangular Preta Amarela (opcional) 

 Fundo (Contraste): 

amarela 

 Símbolo (Segurança): 

preta 

Orientação e 

Salvamento 

Quadrada ou 

Retangular 
- 

Fotoluminescente 

(Opcional) 

 Fundo (segurança): Verde 

 Símbolo (contraste): 

fotoluminescente 

Equipamentos 
Quadrada ou 

Retangular 
- 

Fotoluminescente 

(Opcional) 

 Fundo (segurança): 

Vermelha 

 Símbolo (contraste): 

fotoluminescente 

Tabela 3 - Padrão de Sinalização de Emergência 
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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 – 40 BC.  

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 

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 
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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. 

 

5.7. HIDRANTES 

Os pontos de tomada de água serão posicionados nas proximidades das portas externas 

e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 m, em posições centrais nas áreas 

protegidas, fora de escadas ou antecâmaras de fumaça e com altura de 1,5 m do piso. À 

distância a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até um hidrante não deve 

ultrapassar 30mem áreas internas e 60m em áreas externas. 

O sistema de hidrantes para combate a incêndio é utilizado realizando manobras em 

registros localizados em abrigos e caixas de incêndio em lugares estratégicos da edificação, 

onde seus ocupantes fazem manualmente o combate ao foco do incêndio até a chegada do 

Corpo de Bombeiros. Os registros abrem e fecham os hidrantes, que permitem a utilização 

de mangueiras com esguichos personalizados de acordo com a necessidade.  

A caixa de incêndio deve conter: 

 Para uso do corpo de bombeiros: 

o 01 (uma) válvula angular de ø 65 mm; 

o 01 (um) adaptador STORZ rosca ø 65 x 38 mm para engate rápido com 

tampão; 
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 01 (uma) válvula de abertura rápida ø 25 mm; 

 01 (uma) mangueira semirrígida de ø 25 mm com 30 m de comprimento; 

 01 (um) esguicho regulável de ø 25 mm; 

 01 carretel basculante com braço articulado para mangueira. 

 

Figura 3 - Sistema do Tipo 1 (Mangotinho) 

Cada hidrante terá uma chave de fluxo com retardo instalado na linha de 2.1/2”.  

A tubulação do sistema de hidrante deverá ter no mínimo 65 mm (2.1/2”) de diâmetro, de 

aço carbono preto sem costura, ASTM A-53 grau B - Schedule 40, quando aparentes deverá 

ser pintada na cor vermelha.  

Tubulações com diâmetro superior a 2” devem ser utilizadas uniões com solda, será aceito 

solda topo a topo desde que as extremidades sejam biseladas.  

Os procedimentos de solda devem ser preparados e qualificados pelo instalador ou 

fabricante antes de qualquer processo de soldagem. Devem ser observadas qualificações 

do processo de solda e soldadores de acordo com a norma AWS B2.1. 

Onde for empregado o processo de soldagem devem ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Devem ser executados furos nos tubos com diâmetros iguais ao interno das 

conexões antes destas serem soldadas; 

 Materiais resultantes das aberturas devem ser retirados e descartados; 

 Cortes de aberturas devem ser lixados e todas as saliências internas e resíduos de 
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solda retirados; 

 Conexões não devem ultrapassar a região interna dos tubos; 

 Chapas de aço não devem ser soldadas na terminação de tubos e conexões, utilizar 

CAP; 

 Conexões não devem ser modificadas; 

 Acessórios de suporte e fixação de tubulação (tirantes, grampos, porcas, etc.) não 

devem ser utilizados na soldagem de tubos ou conexões;  

 Na mudança de diâmetros nominais de tubulação, devem ser empregadas conexões 

apropriadas. 

O alcance do jato compacto produzido por qualquer sistema não deve ser inferior a 10 m, 

medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato. 

As válvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rápida, de passagem plena e 

diâmetro mínimo DN25(1”). A edificação onde for instalado o sistema do tipo1 (mangotinho) 

deve ser dotada de ponto de tomada de água de engate rápido para mangueira de incêndio 

de diâmetro 40mm (1½”). 

A mangueira de incêndio semirrígida para uso de mangotinho deve atender às condições da 

EN694/96 para o sistema tipo 1. As mangueiras de mangotinho devem ser acondicionadas 

dentro dos abrigos: aduchadas com o uso de carretéis axiais, permitindo sua utilização com 

facilidade e rapidez. Os abrigos devem ser em cor vermelha, possuindo apoio ou fixação 

própria, independente da tubulação que abastece o hidrante. 

 

5.7.1. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DOS HIDRANTES 

Bomba elétrica de partida automática com ligação de alimentação independente da rede 

elétrica geral. 

Atenção: A Automatização das bombas principal ou de reforço deve ser executada de 

maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu 

próprio painel de comando, localizado na casa de bombas. 

O funcionamento automático é iniciado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante 

da instalação.  
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ANEXO A 

 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Item 
TAG de 
Projeto 

Símbolo Significado Forma e Cor Aplicação 

01 12a 

 

Saída de 
emergência 

Símbolo: retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: 
Fotoluminescente 

Indicação do sentido 
(esquerda ou direita) de 

uma saída de 
emergência. 

Especialmente para ser 
fixado em colunas. 

Dimensões mínimas: 

L = 1,5 x H 

02 12b 

 

Saída de 
emergência 

Símbolo: retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: 
Fotoluminescente 

Indicação do sentido 
(esquerda ou direita) de 

uma saída de 
emergência. 

Dimensões mínimas: 

L = 2,0 x H 

03 14b 

 

Saída de 
emergência 

Símbolo: retangular 

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. 

04 15a 

 

Saída de 
emergência 

Símbolo: retangular 

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! 

05 15c 

 

06 15b 

 

07 15d 
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Item 
TAG de 
Projeto 

Símbolo Significado Forma e Cor Aplicação 

08 16b 

 

 

Símbolo: retangular 

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! 

09 16d 

 

10 16c 

 

11 16a 

 

12 17a 
 

 

 Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

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). 

13 17c 

  

14 17b 
  

15 18a 
 Saída de 

emergência 

16 18b 
 

17 22 

 

Telefone ou 
interfone de 
emergência Símbolo: quadrado 

Fundo: vermelha 

Pictograma: 
fotoluminescente 

Indicação da posição do 
interfone para 

comunicação de 
situações de 

emergência a uma 
central 

18 23 

 

Extintor de 
incêndio 

Indicação de localização 
dos extintores de 

incêndio 
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Item 
TAG de 
Projeto 

Símbolo Significado Forma e Cor Aplicação 

18 O1 
 Obstáculos 

nas rotas de 
Saída 

Amarela e preta 
Ambientes externos ou 

internos com iluminação 
de emergência 

20 O2 
 

Vermelha 
Fotoluminescente 

Em ambientes com 
iluminação artificial. 

21 01 

 

Proibido fumar 

Símbolo: circular 

Fundo: branca 

Pictograma: preta 

Faixa circular e 
barra diametral: 

vermelhas 

Todo local onde o fumo 
possa aumentar o risco 

de incêndio 

22 02 

 

Proibido 
produzir 
chama 

Todo local onde a 
utilização de chama 

pode aumentar o risco 
de incêndio 

23 03 

 

Proibido utilizar 
água para 

apagar o fogo 

Qualquer situação onde 
o uso de água seja 

impróprio para extinguir 
o fogo 

24 05 

 

Alerta geral 

Símbolo: triangular 

Fundo: amarela 

Pictograma: preta 

Faixa triangular: 
preta 

Toda vez que não 
houver símbolo 

específico de alerta, 
deve sempre estar 
acompanhado de 
mensagem escrita 

específica 

25 06 

 

Cuidado, risco 
de incêndio 

Próximo a materiais ou 
áreas com presença de 

produtos altamente 
inflamáveis. 

26 07 

 

Cuidado, risco 
de explosão 

Símbolo: triangular 

Fundo: amarela 

Pictograma: preta 

Faixa triangular: 
preta 

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 

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 

 


