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MEMORIAL DESCRITIVO
1. APRESENTAÇÃO
O memorial descritivo, como parte integrante do projeto para REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO CRAS NA VILA DE AMERICANO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o
projeto básico e suas particularidades.
Tal documento relata e define integralmente o Projeto Arquitetônico Básico e suas
particularidades, complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do
cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança,
tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. Constam do presente
memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos (arquitetônico, elétrico,
estrutural, hidrossanitário, etc.), com suas respectivas sequências executivas e especificações.
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

2. OBJETO DA PROPOSTA
Santa Izabel do Pará é um município brasileiro do Estado do Pará pertencente à
mesorregião Metropolitana de Belém, e a microrregião de Castanhal, com uma população
estimada de 72.856 habitantes de acordo com o IBGE (2021). O município ocupa uma área de
717,662 km².
Este memorial apresenta o estudo para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NA
VILA DE AMERICANO, no Município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará, situado na
Travessa Boa Vista. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas
neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico e complementares.
CRAS abreviação de Centro de Referência da Assistência Social, tem como finalidade
ser um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas, dando
oportunidade à participação de um determinado grupo, indivíduos e familiares na vida
comunitária, prevenindo situações de risco pessoal e atendendo de forma gratuita pessoas em
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situações de vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e
protagonismo social dos usuários.
O principal objetivo desta REFORMA E AMPLIAÇÃO é realizar melhoria da estrutura
física de um espaço voltado para assistência social, como aumento da largura dos vão das portas
em alguns ambientes correspondendo ao recomendado pela NBR 9050 que trata sobre
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, o intuito também foi
redimensionar e construir novos ambientes como é o caso da sala multiuso, visto a necessidade
de determinar um ambiente propício para diversas atividades, além das salas de atendimento.
Os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determinou o enquadramento em
cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços correlatos no orçamento de cada
empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). Todos os insumos e composições de custo
presentes na planilha orçamentária para a referida obra, foram baseados na planilha SEDOP –
FEVEREIRO//2022 e SINAPI – MARÇO/2022 (Desonerado), com BDI 28,82%, utilizada como
parâmetro para Reforma e Ampliação de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para
valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra
pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame
detalhado da adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU
(Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e
estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou serviços de
engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE ENGENHARIA.
A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde
inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa de
necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração do
anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto executivo com elaboração de
detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físicofinanceiro, se deram após aprovação do estudo preliminar.
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4. PARÂMETROS DA REFORMA
Para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, foram considerados alguns parâmetros
indispensáveis na adequada função de cada ambiente, privilegiando a edificação com melhores
condições como:
Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do terreno e etc.;
Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação,
permitindo ventilação e iluminação natural;
Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em função da
cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros
elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativa ao conforto
dos usuários;
Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar
corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a
escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de
composição do solo;
Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas
características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre
os aspectos de fundações, conforto ambiental, e sua influência no escoamento das águas
superficiais;
Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação aos
alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto;

5. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NA VILA DE AMERICANO, será
executada no terreno cuja coordenadas Geográficas: 1º 18'28.30" S e 48º 3' 23.82" W, situado na
Travessa Boa Vista, bairro Americano, no Município de Santa Izabel do Pará - Pa.
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6. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se da REFORMA E AMPLIAÇÃO do Centro de Referência em Assistência Social
onde encontra-se em condições de não concluída, porém com cobertura já instalada. O lote
apresenta uma topografia plana e de forma irregular, com a construção existente centralizada no
terreno, recuos com vegetação tipo rasteira em crescimento desenvolvido, o prédio existente
apresenta cobertura em estrutura de madeira e telhamento em telha cerâmica tipo plan, paredes
não rebocadas e sem acabamento, piso compactado, sem calçamento de proteção, com
presença de algumas vegetações tipo trepadeira nas paredes externas, sem esquadrias e com
cobogós cerâmicos.
A área total construída atualmente é de 164,77m², com a ampliação possuirá uma área
total construída de 286,90m², sendo distribuída em 240,30 m² do edifício destinado ao CRAS e
46,60 m² ao Coreto.
O CRAS permanecerá com fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico e estruturas em
concreto (fundações, vigas, lajes e pilares), rebocado com acabamento em pintura acrílica.
Incluso a estrutura de madeira com telhamento em telha cerâmica, já a cobertura da sala de
multiuso (a construir) será em estrutura de madeira com telhamento em telha de fibrocimento com
espessura de 6,0 mm e fechamento em platibanda com diferentes alturas. A edificação será
composta pelos ambientes conforme especificados abaixo:


CRAS: Hall de entrada, Sala Multiuso, Sala de Recepção/Espera, Sala de
Atendimento Familiar, W.C. PCD feminino e masculino, Pátio Coberto, Sala de
Coordenação/ADM, W.C. feminino e masculino, Almoxarifado, Área de Serviço,
Copa, Sala de Serviço Social e Sala de Psicologia.

O coreto (a construir) será com fundação tipo superficiais diretas preenchidas com
concreto ciclópico, com superestrutura em madeira de lei, cobertura em estrutura de madeira e
telhamento em telha cerâmica e piso cimentado.
Para cobertura do hall de entrada será executada marquise com fechamento em painel
ACM e telha de fibrocimento sobre estrutura metálica, uma rampa de acesso e ao redor da
edificação serão executadas calçadas de proteção.
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As fotos exibidas no relatório fotográfico, parte integrante do Projeto Básico, apresenta as
condições reais da edificação existente (em construção) e do lote em geral.
A técnica construtiva adotada na obra de reforma é simples, adotando materiais facilmente
encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.

6.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
Para a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local,
formado por engenheiro civil e encarregado geral, que deverão estar presentes no decorrer da
obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários determinados que constam na planilha
orçamentária e especificação técnica.

6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES:
Antes da inicialização de qualquer serviço a PLACA DE OBRA, deverá ser
confeccionada em lona com plotagem de gráfica em material resistente às intempéries, deve
estar devidamente posicionada à frente do terreno em local com boa visualização da população,
sem interromper o transito de operários, materiais e equipamentos, e mantida em condições
legíveis até o final da execução deste objeto, com dimensões de 1,50x2,00m.
Para o devido armazenamento dos materiais e equipamentos utilizados durante a obra,
faz-se necessário a execução de um BARRACÃO/ ALMOXARIFADO em canteiro de obra em
chapa de madeira compensada.
A LOCAÇÃO DA OBRA será do tipo planimétrica de linha, tendo a utilização de linha de
nylon, pontaletes com pernamanca (3”x2”), tabua de madeira branca e prego, sendo considerado
o quantitativo referente a áreas que serão construídas, tanto da edificação principal do CRAS,
quanto o perímetro do coreto.

6.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
Com a alteração dos vãos de esquadrias, e redimensionamento de alguns ambientes
serão demolidas paredes em ALVENARIA DE BLOCO FURADO, sendo demolidas manualmente
seguindo o que está representado na planta baixa de reforma – Prancha 02 (Projeto
Arquitetônico).
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Devido ao terreno se apresentar com existência de vegetações será realizado serviço de
LIMPEZA MANUAL de vegetação com auxílio de enxada.
Para retirada dos entulhos gerados pela obra, considerados inaproveitáveis, o transporte
será feito em CAMINHÃO BASCULANTE para capacidade de 6,00m³, durante o período diurno.

6.4 MOVIMENTO DE TERRA:
O movimento de terra está compreendido em ATERRO MANUAL DE VALAS, utilizando solo
argilo-arenoso com auxílio de compactador de solos de percussão tipo soquete e caminhão pipa
para umidificação do solo, executado em todos os ambientes destinados ao CRAS com camada
de 0,15 m de altura, exceto pátio coberto e hall de entrada o qual será aterrado com camada de
0,15 m de altura, e multiplicado pela área do ambiente, equivalente a um volume de 33,19m³,
incluso os ambientes a serem construídos e os existentes.

6.5 INFRAESTRUTURA
Para ampliação dos ambientes será necessário acrescentar vigas baldrames com blocos de
fundação e arranques, exigindo então o acréscimo de uma nova fundação, além da existente,
estes

deverão

receber

uma

camada

de

lastro

em

concreto

magro

composto

por

cimento/areia/brita 1, com traço 1:4,5:4,5 preparado em betoneira, este lastro deverá ser lançado
sobre solo firme e compactado.
Os estribos a fixarem as barras de aço das armaduras deverão ser de aço CA-60 de 5,00mm
e as barras das armaduras dos blocos e arranques serão em aço CA-50 de 10mm, mas as
principais barras das vigas baldrames que forem para sustentar as paredes serão em aço CA-50
de 8,00mm.
As vigas baldrames da extremidade do hall de entrada, pátio coberto e sob paredes novas na
construção já existente, exceto sob paredes da sala multiuso, serão preenchidas com
CONCRETO CICLÓPICO Fck= 15Mpa, 30% pedra de mão em seu volume real.
As vigas baldrames a suportarem a carga proveniente das alvenarias, os blocos de fundação
(sapata) e arranques, completados por CONCRETO Fck=20Mpa, traço 1:2,7:3 de cimento/areia
média/brita 1, preparado mecanicamente em betoneira.
A impermeabilização das superfícies dessa infraestrutura será por intermédio de EMULSÃO
ASFÁLTICA, aplicado em 2 demãos, com auxílio de brocha ou trincha, aguardando entre 2 a 3
horas para aplicação da segunda demão em sentido oposto/cruzado ao da primeira demão.
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6.6 SUPERESTRUTURA
Os pilares e as vigas superiores (percintas) foram dimensionadas com estribos em aço
CA-60 de 5,0 mm, as barras das armaduras dos pilares serão de aço CA-50 de 10,0 mm, e as
barras de aço das vigas superiores devem ser em aço CA-50 de 8,0 mm.
O CONCRETO que preencherá essa superestrutura será com resistência de Fck=20Mpa,
em traço de 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparado em betoneira com capacidade de
400L.
A construção será apenas em pavimento térreo com pé direito simples, os pilares a
construir terão dimensão de 0,15 x 0,20 cm, com estrutura em altura de 3,32 m, exceto P06 com
dimensão de 0,20 x 0,20 x 2,95 m.
Vergas e contravergas moldadas in loco, confeccionadas em concreto, foi considerado
acréscimo de 20cm, sendo 10 cm para cada lado do vão onde serão instaladas as esquadrias.

6.7 PAREDES
Paredes edificadas em alvenaria de vedação BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, aplicados
em sentido horizontal, considerando dimensões de 9x19x29 cm, a argamassa de assentamento
será preparada em betoneira, permitindo uma mistura de concreto mais homogênea otimizando a
execução das alvenarias de vedação.

6.8 ESQUADRIAS
As portas da sala de multiuso, porta da recepção e do pátio coberto, serão compostas por
duas folhas e bandeira fixa em VIDRO TEMPERADO com espessura de 10 mm, com mecanismo
de mola hidráulica. Na dimensão de 1,60 x 2,50m. Valorizando o espaço e permitindo a entrada
de iluminação natural, em vidro resistente para locais com alto fluxo de pessoas.
As portas das salas para atendimento familiar, coordenação, psicologia e serviço social
deverão ser com dimensões de 0,90 x 2,10m, em madeira de lei com pintura em verniz, a largura
da porta foi dimensionada para atender os requisitos sobre porta acessível para passagem do
público com mobilidade reduzida. Com as mesmas medidas serão as portas de acesso aos
sanitários PCD, porém com inclusão de chapa em aço inox na altura de 40cm com propriedades
de resistência a impactos, em ambos os lados serão instaladas de barra de apoio em aço inox a
uma altura de 90 cm.
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As portas dos locais restritos ao público foram previstas com medidas de 0,80 x 2,10m,
instaladas no Wc feminino e masculino para funcionários, área de serviço e almoxarifado, sendo
mantidos os vãos existentes, confeccionadas em madeira de lei.
Aproveitando o vão existente, a porta da copa medirá 0,70x2,10m, em madeira de lei com
recebimento de pintura em verniz.
Foram dimensionadas JANELAS/BALANCINS tipo Maxim-Ar em vidro temperado de 6,00
mm com altura de 0,70 cm, sendo instaladas a uma altura de 1,80m do piso acabado, serão: B1para os Wc PCD feminino e masculino, Wcs para os funcionários serão com largura de 1,00
metro; B2- para sala de multiuso e recepção/espera possuirão largura de 2,00 metros; B3- com
largura de 1,40m para sala de psicologia e sala de serviço social; B4- de 1,50m sendo para sala
de atendimento familiar, sala da coordenação, sala de psicologia e sala de serviço social. B5copa e almoxarifado deverão ter 1,20 de largura. Na área serviço será aberto um vão para
execução de alvenaria de vedação com ELEMENTO VAZADO em cerâmica (cobogó) de
7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, ocupando um vão de 1,60
x 1,40 m.
Para todas as portas e janelas foi considerado PEITORIS e SOLEIRAS em granito cinza
andorinha com espessura de 2,0 cm, ambos com largura de 15cm. Os peitoris serão assentados
com argamassa 1:6 com aditivo plastificante, com acréscimo de 3,0 cm para cada lado do vão.

6.9 SISTEMA DE COBERTURA
Onde houver cobertura em estrutura de madeira e telhamento de telha cerâmica será mantido,
com exceção do pátio coberto os demais ambientes possuirão FORRO EM RÉGUAS de PVC
com textura frisada.
A Cobertura 01 existente, sofrerá ampliação, ampliando assim sua área para recobrir o pátio
coberto, permanecendo em ESTRUTURA DE MADEIRA composta por terças, caibros e ripas
com telhamento em TELHA CERÂMICA tipo Plan, com sentido de 02 águas, considerado
inclinação de 30%.
A cobertura 02 recobrirá a sala de multiuso, composta por fechamento em platibanda, com
ESTRUTURA EM MADEIRA composta por terças, em 2 águas, com telhamento EM TELHA DE
FIBROCIMENTO com espessura de 6,0 mm, a telha foi escolhida como solução econômica, a
proteção da platibanda será com CHAPIM EM CONCRETO aparente com acabamento
desempenado e pingadeira.
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A cobertura 03 corresponde a marquise do hall de entrada, para compor a fachada foi previsto
marquise com FECHAMENTO/PAINEL em chapa de ACM por ser um material leve, resistente,
forte e de fácil manutenção, para suportar as cargas serão instalados tirantes em aço galvanizado
e fixados na alvenaria por chumbadores em aço, com telhamento em telha de fibrocimento sobre
estrutura metálica.

6.10

REVESTIMENTOS E PISOS

Antes de assentar os revestimentos cerâmicos as paredes internas e externas serão
revestidas de CHAPISCO com argamassa traço 1:3, preparado em betoneira com capacidade de
400L para reduzir o tempo de execução da obra
Será aplicado REVESTIMENTO CERÂMICO com placas tipo esmaltada padrão popular
de 20x20 cm, assentadas com argamassa tipo AC I, anteriormente deverá ser aplicado
EMBOÇO, em argamassa traço 1:2:8, preparado em betoneira, com auxílio de taliscas. As
paredes com revestimento serão das áreas molhadas como, banheiros, área de serviço e copa.
Demais ambientes internos receberão camada de MASSA ÚNICA, sendo aplicado uma
demão de FUNDO SELADOR ACRÍLICO, para então receber a MASSA PVA a superfície que for
aplicada a massa PVA deverá ser lixada antes de ser aplicada a pintura em TINTA LÁTEX PVA,
podendo ser reaplicado as demãos apenas quando a demão anterior estiver seca sem
comprometer a ideal execução do serviço, recomenda-se aproximadamente 3 demãos de acordo
com o fabricante, e os espelhos das tomadas e interruptores devem ser colocados após a
conclusão da última demão.
As paredes externas não serão revestidas com revestimento cerâmico, porém deverá
receber aplicação de uma demão de FUNDO SELADOR ACRÍLICO, para então receber a massa
PVA a superfície que for aplicada a MASSA PVA deverá ser lixada antes de ser aplicada a pintura
em TINTA LÁTEX PVA para paredes externas resistentes as intempéries.
A pavimentação contempla serviços para piso interno e externo, sendo o externo com
calçamento em concreto. Antes do assentamento de REVESTIMENTO CERÂMICO tipo
esmaltado de dimensões 35x35cm, deverá ser iniciado após execução de uma camada LASTRO
DE CONCRETO MAGRO com espessura de 3,0 cm, para então receber uma CAMADA
REGULARIZADORA de argamassa com traço de 1:4, o RODAPÉ CERÂMICO deve ser recortado
em 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm.
Na realização da pavimentação externa da calçada de proteção e acesso de pedestre, os
TIJOLOS EM BARRO serão executado em sentido a singelo, ou seja, verticalmente até altura de
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20cm com finalidade de conter o espalhamento e lançamento do PISO EM CONCRETO, moldado
e feito em obra, com acabamento convencional não necessitando armadura, sob LASTRO DE
CONCRETO MAGRO com espessura de 3,0 cm, antes de tudo isso o solo deverá ser
compactado de forma mecanizada com compactador de solo de percussão reconhecido por
ATERRO MANUAL DE VALAS, o material deverá ter característica argilo-arenoso.
Como recurso do quesito acessibilidade, ocorrerá instalação PISO TÁTIL DE BORRACHA
na cor azul com variação de piso alerta e direcional, com dimensão de 25x25cm. Sendo aplicado
no hall de entrada onde haverá peças que encaminharão para a sala multiuso e até a entrada da
recepção, na recepção direcionando até os Wcs PCD social feminino e masculino. Para as
demais salas serão adotados somente pisos de alerta na entrada das mesmas pois a instalação
de pisos emborrachados na circulação 1 para ter acesso a estas salas dificultaria a passagem de
cadeirantes por se tratar de um ambiente estreito.

6.11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A instalação elétrica será nova, sendo necessário instalação de 01 QUADRO DE MEDIÇÃO
GERAL DE ENERGIA (QM01) para medidor de sobrepor, e 01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
(QDG), ambos confeccionados em chapa de aço galvanizado, para DISJUNTORES do tipo
padrão DIN.
As instalações elétricas permitem iluminação direta, previsto 43 unidades (totais) de
LUMINÁRIAS de sobrepor com lâmpadas LED de 18W. As luminárias serão ligadas através de
INTERRUPTOR SIMPLES com 1 a 3 módulos de 10A/250V, sendo instalados na altura de 1,10m
do piso acabado, interruptores serão dispostos conforme projeto elétrico, próximos as portas.
Serão executados TOMADAS BAIXAS, MÉDIAS e ALTAS, de uso geral e especifico
(TUG/TUE), conforme distribuição indicada na Planta Elétrica. As TOMADAS BAIXAS serão
instaladas a 30cm do piso acabado, as TOMADAS MÉDIAS serão instaladas a 1,30m do piso
acabado. E as TOMADAS ALTAS estão especificadas para uso de Luminárias de emergência,
sobre as portas e circulações h=2,00m. As tomadas serão de 1 a 2 módulos, ambas 2P+T sendo
com amperes de 10A e 20A.
Para proteção contra descargas atmosférica, o ATERRAMENTO será paralelo com
HASTES DE ATERRAMENTO do tipo copperweld, diâmetro 5/8”, de no mínimo 3,00m de
comprimento, em CAIXA DE INSPEÇÃO circular para aterramento em polietileno de 30cm
(diâmetro interno), estas hastes serão interligadas com CORDOALHA DE CABO COBRE NÚ de
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50mm² e enterradas verticalmente no solo cravadas por percussão, cujo topo destas ficará a
0,15m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas, conforme indicação em projeto.
Na entrada de energia geral serão utilizados ELETRODUTOS RÍGIDOS roscável em PVC
para encaminhamento das fiações externas até a edificação, esse encaminhamento de rede
elétrica deverá ser executado subterraneamente com auxílio de CAIXAS DE PASSAGEM
ENTERRADAS, confeccionadas em concreto pré-moldado, no fundo dessas caixas haverá brita
para escoamento das águas que tendem a acumular no interior das caixas de passagem, com
dimensões internas: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.
Os cabos elétricos serão CABOS DE COBRE, flexível isolados antichama, sua distribuição
deverá ser conforme projeto elétrico.
As instalações de climatização, foram realizadas de acordo com estimativa conforme
áreas dos ambientes que necessitam de climatização, os ambientes internos com maior
permanência (exceto banheiros e copa), na sala de serviço social e de psicologia se estimou
16.000 BTUs, sala de coordenação e atendimento familiar foi considerado 9.000 BTUs e na sala
de almoxarifado devido sua área resultou ser necessário ponto de gás para split com potência de
7.000 BTUs. Devido a área dos ambientes recepção/espera e sala multiuso serem superior a
45,00 m², respectivamente, será necessário ponto de gás com potência de 48.000 BTUs e 40.000
BTUs. Conforme descrito no item 13.2 da memória de cálculo 13.
Quanto ao cabeamento estruturado para acesso à rede de telecomunicações no CRAS,
foram consideradas TOMADAS DE REDE RJ45 instaladas a 30,0 cm do piso acabado, em todos
os ambientes internos, exceto as áreas molhadas e pátio coberto, deverão estar devidamente
identificadas com etiqueta em acrílico. Serão interligados por CABOS UTP categoria 6e, devido
sua grande velocidade de transmissão e por seu baixo nível de interferência. O armazenamento
do PATCH PANEL será em Rack de 19”, entre os componentes do cabeamento estruturado, deve
ser instalado no lado externo da edificação o Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas, seguindo o mesmo padrão das demais instalações de SPDA.
Todo o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), foi dimensionado
com para proteção das instalações elétricas externas até as internas e proteção do cabeamento
estruturado. Conforme representado no projeto SPDA.
Sendo previsto instalação de CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA incluindo mastro e
seus acessórios; acima das vigas superiores (percintas) serão instaladas MINI CAPTORES de
inserção em aço galvanizado a fogo com 0,30 cm de altura, em volta da edificação principal serão
instalados 09 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8” PARA SPDA acomodadas em CAIXAS DE
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INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO circular em polietileno com diâmetro de 0,30m, sendo
interligadas por CORDOALHAS EM COBRE NÚ de 50mm², os mini captores interligarão por
CORDOALHAS EM COBRE NÚ 35mm²; para proteção dos condutores elétricos serão utilizados
ELETRODUTOS RÍGIDO e CURVA 90° roscável e LUVA soldável todos em PVC com
DN40mm(1 1/4”).

6.12

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

O abastecimento de água potável será ligado direto na rede pública para a caixa d’água
em poliéster reforçado com fibra de vidro, ocupando com capacidade de 1000L, localizado sobre
o banheiro dos funcionários, estando no centro da edificação para melhor atender a demanda do
edifício. Está previsto um HIDRÔMETRO DN25 (3/4) para vazão de 5,0m³/h com CAIXA DE
PROTEÇÃO ENTERRADA localizado dentro do lote entre o muro esquerdo e a calçada de
acesso de pedestre. Todas as tubulações e conexões serão em PVC com tubulação de entrada
de diâmetro 25mm e ramais prediais com diâmetro de 25mm.
Serão executados 8 ramais prediais composto por: AF-01- Torneira de jardim; AF-02copa; AF-03- WC masculino (funcionários); AF-04 - WC feminino (funcionários); AF-05 – área de
serviço; AF-06 – Wc PCD masculino social; AF-07 – Wc PCD feminino social e AF-08 – torneira
de jardim (frontal). Na subida de cada ramal, de maneira a interromper a vazão para eventuais
manutenções hidráulicas, serão instalados REGISTROS DE GAVETA BRUTO,LATÃO E
ROSCÁVEL DE 1/2", com as devidas CONEXÕES de redução, que servirão não apenas de
controle do fluxo de água como também para redução do diâmetro da tubulação e aumento da
pressão da água nos aparelhos, sendo eles lavatórios, sanitários, pia, tanque de lavar e torneira
de jardim.
Serão utilizados com essa característica todos os pontos mencionados em projeto, exceto
naqueles em que serão conectados elementos rosqueáveis (registros, chuveiros, rabichos, etc).
Nestes últimos, utilizaremos CONEXÕES TIPO LR (LISO/ROSCA), reforçadas com rosca de
latão, normalmente produzidos na cor azul.
Drenagem das águas pluviais prevê serviço da INSTALAÇÃO DE TUBOS em PVC, série
R, no diâmetro de 100mm (para ramal de encaminhamento ou condutores verticais), inclusos
conexões e fixações na alvenaria, para evitar entrada de sujeiras nos condutores verticais haverá
RALO SEMIESFERICO com diâmetro de 100mm, a proteção contra infiltrações nos encontro
entre cobertura e platibanda será instalado RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO de
número 24, em corte de 25 cm, no término da cobertura existente em telha cerâmica deverá ter
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CALHA DE BEIRAL, semicircular em PVC, no diâmetro de 125 mm, com acessórios de fixação
inclusos, na cobertura de platibanda terá CALHA EM CHAPA em aço galvanizado, número 24,
com desenvolvimento de 100 cm. Para inspeção de futuros entupimentos prevê construção de
CAIXA EM ALVENARIA enterrada medindo 50 x 50 x 50cm, próximos aos condutores verticais.
Será previsto a execução do novo sistema de esgoto, baseado segundo o Sistema Dual,
que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160; as caixas de inspeções (CI) deverão ser localizadas nas áreas
externas, fora do calçamento; a destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita
através de adoção da solução individual de destinação de esgotos sanitários: FOSSA =>
FILTRO=> SUMIDOURO.
A instalação predial de esgoto sanitário abrangerá o prédio administrativo e o salão de
atividades/eventos sendo composta por fossa conjugada com sumidouro em concreto prémoldado, TANQUE SÉPTICO CIRCULAR medindo 1,40mx2,50m, FILTRO ANAERÓBICO
circular com dimensão de 1,88x1,50 e SUMIDOURO CIRCULAR de 2,38x2,50m com área de
infiltração correspondente a 21,3 m².
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e está dividido em dois subsistemas: Subsistema de
Coleta e Transporte e Subsistema de Ventilação.
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 1,5% para
tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% para tubulações com diâmetro
nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo
de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar
algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de
vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação
do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Após
recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.
Quanto ao subsistema de Ventilação, tem-se que todas as colunas de ventilação devem
possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar
a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação
devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais
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diretamente aos tubos de ventilação. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser
em PVC rígido.

6.13

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS:

Os VASOS SANITÁRIOS serão em louça branca com caixa acoplada, sem furo frontal, para
higienização dos usuários haverá DUCHA HIGIÊNICA em acabamento cromado, LAVATÓRIOS
SUSPENSO confeccionados em louça branca com torneira cromada de mesa, em todos os
banheiros. Com espelho cristal na espessura de 4,0 mm, sem presença de moldura na dimensão
de 40x50 cm, sendo fixados com parafuso e botão de rosca interna. Apenas nos banheiros PCD
será necessário instalação de BARRAS DE APOIO RETA em aço inox, próximo aos vasos
sanitários.
A cozinha terá pia em aço inoxidável (AISI 430), e apoiado sobre cantoneira ferro
galvanizado de abas iguais de 2”, medindo 0,60 x 1,20 m. Na área de serviço para auxilio no uso
do TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, com capacidade aproximada de 18L, e torneira
em metal cromado, foi previsto uma bancada em granito cinza polido tipo andorinha com
espessura de 2,0 cm, medindo 1,10x 0,60 m. Nos jardins haverá TORNEIRAS METÁLICA
cromada de ½” e de ¾”, para manutenção e limpeza do jardim, sendo instaladas no recuo frontal
e outra no recuo dos fundos.

6.14

CORETO:

Após a ESCAVAÇÃO MANUAL para valas será executado base com LASTRO DE
CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS de e=3cm, sobre o lastro haverá a infraestrutura
composta por vigas baldrames, blocos de fundação e tento (para contenção do piso cimentado)
serão preenchidas em CONCRETO CICLÓPICO Fck=15Mpa com 30% de pedra de mão em
volume real.
A superestrutura prevê PILARES EM MADEIRA DE LEI ROLIÇA com diâmetro de 30cm,
com pé direito de 2,80m, envernizada do tipo maçaranduba, angelim ou equivalente da região.
Com vigas superiores (percinta) em madeira aparelhada 15x15cm envernizada do tipo
maçaranduba, angelim ou equivalente da região.
A cobertura será de estrutura de madeira em 8 águas, composta por ESPIGÃO EM
MADEIRA aparelhada 6x16cm, com acabamento em verniz, do tipo maçaranduba, angelim ou
equivalente da região, com TRAMA EM MADEIRA composta por ripas e caibros, telhamento
TELHA CERÂMICA capa-canal tipo plan, CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA
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com emboçamento de argamassa traço 1:2:9 (cimento/ cal/ areia) e ENCALIÇAMENTO será
aplicado nas telhas de beirais com argamassa no traço 1:2:9 (cimento/ cal/ areia)
O piso será iniciado com a execução de uma camada LASTRO DE CONCRETO MAGRO
de e=5cm, para a regularização ou proteção mecânica do piso, posteriormente deverá ser
aplicado uma CAMADA REGULARIZADORA com argamassa traço 1:4 (cimento/ areia), e= 3cm,
preparada em betoneira com capacidade para 400L, com auxílio de taliscas para alcançar a base
nivelada, foi previsto um acabamento liso em PISO CIMENTADO traço de 1:3 (cimento/ areia)
sendo executado em espessura de 4,0cm.

6.15

PAISAGISMO:

A floreira será construída em alvenaria com tijolo de barro, sendo assentado no sentido a
singelo, ou seja, a superfície maior será a base, assentada com argamassa de cimento, areia e
aditivo plastificante, no traço 1:6, as superfície ou paredes receberão chapisco aplicado com
auxílio de colher de pedreiro, com argamassa traço 1:3 e preparado em betoneira, para
impermeabilização da floreira haverá aplicação de reboco impermeabilizante, sendo evitado
infiltrações, composto por aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa de cimento,
areia no traço de 1:6. Com dimensões de 5,80x 0,50x 0,50m, as medidas adotadas na planilha
orçamentária correspondem ao quantitativo de alvenaria na construção da alvenaria, e não
referente a dimensão total externa da floreira.
A floreira receberá acabamento em pintura com TINTA LÁTEX PVA para paredes externas,
antes suas superfícies deverão receber aplicação de massa PVA e serem devidamente lixadas,
tudo isso sobre uma camada de FUNDO SELADOR ACRÍLICO aplicado em uma demão.
A vegetação a ser colocado nos canteiros/ floreiras deverão estar sobre TERRA PRETA
VEGETAL, as vegetações poderão variar entre ARBUSTOS FLORIFEROS do tipo clusia,
gardênia, moreia branca, azaleia ou equivalente da região, podendo variar entre 50cm a 70cm de
altura. O quantitativo obtido é referente ao volume de aterro, com terra preta para plantio,
contabilizando 0,91 m³ dessa terra preta vegetal.

6.1 MURO E GRADIL DE PROTEÇÃO:
Os muros dos fundos, frente e da lateral esquerda são inexistentes, há muro apenas na
lateral direita. Por isso será necessário EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA, nos fundos e na
lateral esquerda, executado numa altura de 2m, revestidos com chapisco, emboço e pintura em
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tinta látex PVA, aplicado em duas faces. Na face superior será executado chapim em concreto
aparente com acabamento desempenado com pingadeira.
Sua fundação deve ser composta por sapata corrida (seixo/ cimento/ areia), as vigas
baldrame serão em concreto com seixo Fck= 20 MPA, a superestrutura será com pilares
preenchidos em concreto armado Fck= 20MPA. Todo o serviço será iniciado com escavação
manual medindo 0,30 x 0,30 cm.
A fachada frontal terá instalação de GRADIL em altura de 2,00 m, com montantes em tubo de
aço galvanizado de 3", tela de arame galvanizado malha 5x5cm, com fundação em blocos de
concreto e vigas baldrame, sendo necessário aplicação de pintura anticorrosiva no gradil, com
larguras de 1,94m a esquerda e de 11,56m no lado esquerdo, totalizando uma largura de de
13,50m.
O portão de entrada em estrutura metálica composta por moldura em tubo fo go com
fechamento em tela de arame galvanizado, com aplicação de pintura anti-corrosiva.

6.2 PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO:
A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos áreas
menor ou igual a 750m² e altura inferior a 12m, considerando a somatória de áreas construídas
equivalente a aproximadamente 286,90m² onde haverá o uso ocupacional segundo a
classificação do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, considerando a Matriz de Risco de
Incêndio e Emergências, número de ocupantes e Carga de incêndio, esta edificação está
classificada como RISCO BAIXO. Em obediência as normas de combate a incêndio, TABELA 4,
grupo de ocupação de uso – D, serão executados:

SISTEMAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: atendendo a classe de fogo ABC. A
locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto de
combate a incêndio – Sendo utilizado EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC-6Kg com demarcação de
solo com TINTA ACRÍLICA espessura de 5cm;

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação – PLACAS DE SINALIZAÇÃO de segurança contra incêndio
fotoluminescente, formato retangular de 20x40cm e quadrado 20x20, ambas em PVC com
espessura de 2,0mm, nos modelos S12 ou S14 com símbolo de saída de emergência (retangular)
e E5 com símbolo extintor de incêndio (quadrada);
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados
no projeto – LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator.

7

SERVIÇOS FINAIS:
Será previsto a limpeza de final de obra, garantindo a detecção de pequenas imperfeições

na fase de acabamentos e prolongando a vida útil dos revestimentos. Devem ser utilizados
produtos e equipamentos adequados para cada tipo de acabamento, para garantir a preservação
das superfícies.
Antes de começar a limpeza pós-obra é preciso retirar todo o lixo do local e selecionar os
produtos que serão utilizados. Este serviço pode ser realizado em três etapas: Limpeza bruta ou
pesada; Limpeza técnica; Limpeza pós-obra final.
A limpeza pesada consiste em uma manutenção mais severa, devem ser retirados os
resíduos pesados que ficaram acumulados durante o período da obra, como entulhos e terra.
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Está etapa serve para eliminar a maior quantidade de sujeiras. A segunda etapa, Limpeza
técnica, também é muito importante, é o momento de remover os restos de materiais da
construção, tais como tintas, colas, cimento e poeira de gesso. Também, deve ser feita uma
limpeza mais profunda em vidros e esquadrias. Já na limpeza pós-obra final deve ser feita a
higienização completa e detalhada do ambiente, o deixando em perfeitas condições de uso.
Algumas das tarefas que precisam ser realizadas são: Eliminação de sujeiras; Retirada do
excesso de rejunte deixado durante a obra; eliminar manchas de tinta; Limpeza de vidros e pisos;
Limpeza de áreas externas e jardins.
O ideal é começar limpando as partes externas e depois as internas. No final da limpeza, é
fundamental conferir todas as unidades para avaliar a necessidades de limpar ou pintar
novamente o local.

8

PRAZO DE EXECUÇÃO:
O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto básico é

de 03 (três) meses.

_________________________________________
MARUZA BAPTISTA
RESPONSAVEL TECNICO
CAU 28510-2 A/PA
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