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d) Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitáveis estas

emendas serão executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de
modo a permitir continuidade da superfÍcie interna do eletroduto e resistência mecânica
equivalente à tubulação.

e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.

Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida
adequada dos reatores eletrônicos dimerizáveis.

f) A dístribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável
de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas,

carcaças de motores, equipamentos, etc., serão solidamente aterradas interligando-se à malha

de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAçÂO

a) Será prevista utilização de diversos tipos de luminárias conforme especificado no
Projeto elétrico. Todas elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito

acabamento na superfície de forros.

b) Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for
aplicável, à EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e

possuir espaço para permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência

energética possível.

c) Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação,

zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob

condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de

corrente, condutos porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fácil substituição de

lâmpadas e de reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade

em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas.

MALHA DE ATERRAMENTO

a) Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento tipo
copperweld de 5/8 "x 3 m, interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda

exotérmica. Deverão ser instaladas quantas hastes forem necessárias para que obtenha
resistência máxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de

interligação deverão ser enterradas a uma profundidade mínima de 50 cm
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Deverá ser executada uma caixa de inspeção da haste principal construída em alvenaria com
tampa de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificações descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais a

serem fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pauta, que deverão ser
utilizados como guia para seleção dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e

condições operacionais dos equipamentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os

catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos
equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS

a) Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicação de marca, classe e
procedência.

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras
de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em

mm ou polegadas.

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras

e outros, deverão ser preferencia lmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender
ao que se segue:

b) Serão todos do tipo "cabo", constituídos pôr condutores trançados de cobre eletrolítico ê

isolamento termoplástico antichama (PVC), do tipo PIRASTIC 0,6 KV, para bitolas inferiores a

16mm2 e do tipo SINTENAX 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINÁRIAS

a) Os aparelhos para luminárias se.iam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for
aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e

possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

Engenheir
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b) Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca
modelo e/ou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas.

c) Em função dos cálculos luminotécnicos e da distribuição das luminárias nos ambientes foram
adotadas as luminárias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência.

EQUIPAMENTOS

- Quadros Elétrico (Conforme pro.leto)

Quadro Geral grau de proteção lP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalação
abrigada, com as seguintes características:

Chave geral bipola r;

Barramento bifásico ln= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de proteção;

Acessórios de insta lação;

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.

- Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.a 16 e equipados
com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, espelho e porta

etiquetas.

As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem

como às indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

- Dispositivos de Manobra e Proteção

lnterruptores - Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Serão do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco..

Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e proteção tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés e
etc., deverão atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde
for empregado.

CONDIçÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAçÂO
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As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas
condições de funcionamento, ligadas à rede existente, perfeitamente dimensionada e

balanceada e dentro das especificações,

Todos os equipamentos e instalações deverão ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses a

contar do recebimento definitivo das instalações.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Conjunto de vôlei

Deverá ser instalado o conjunto para prática de vôlei composto de Cadeira para árbitro em tubo
de aço L /r" com rodas, poste para vôlei em aço galvanizado d=3", com esticados e catraca e

rede profissional em nylon e com medidor de altura.

TÍaves paÍa futsal

Será instalado traves com medidas oficiais para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com
requadro e redes de polietileno 4mm.

Conjunto Basquete

Será instalada estrutura fixa completa em medidas oficiais para prática de basquete. Será

suporte em aço galvanizados d=5", tabela em chapa metállca, aro fixo e redes.

ambas as faces, com terminais de latão laminado

lolgosoc(
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COMBATE À INCENDIO E SPDA

EXTINTOR DE COMBATE A INCÊNDIO, PORTÁIL DE Pó QUÍMICO SECO, COM CAPACIDADE DE 6 KG.

Extintor para combate a incêndio tipo de pó químico seco com capacidade para 6 kg, cilindro

confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, sem costura,

válvula em latão forjado provida de disco de segurança; do tipo intermitente e de fechamento

automático. O cilindro deve ser fabricado conforme normas ABNT: NBR 12639, NBR 12790 e

NBR 12791 ou ISSO 4705, para uma pressão de trabalho mínima de 12,4 MPa.

Tratamento anticorrosivo, fosfatizado e pintura em epóxi especial, conforme norma NBR-11716

de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444 (5 BC).

Mangueira de alta pressão, confeccionada em trama de aço e recoberta com borracha em

a
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Difusor confeccionado em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo e punho

confeccionado em plástico resistente a baixas temperaturas e a impactos.

Todos os extintores devem ser entregues carregados e ter data de fabricação 2009.

APARELH0S EXIINTORES - Rrsco da edifica Leve conÍorme NBR 12 693/201 3

Os extintores portáteis devem ser instalados nas seguintes condições:

A sinalização dos extintores deverão atender aos requisitos do item deste memorial (Sinalização

de Emergência );

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso

desimpedido; sua alça deve estar no máximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve estar no mínimo

a 0,10m do piso,

mesmo que apoiado em suporte. Desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não

fique prejudicada;

Quando instalado no local designado o quadro de instruções deve estar localizado na parte

frontal do extintor em relação à sua posição de instalação. Deve haver no mÍnimo um extintor

de incêndio distante a não mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação,

entrada do pavimento ou entrada da área de risco

CLASSES CTASSIFICAÇAO
CÂPACIDADE

EXTINTOBA

SUBSTANCIA OU

AGENTE UTILIZADO

2-A Agua PÍessuÍizada de 10 LitÍos
CLASSE A

Fo0o envolvendo mateflais combustíveis solidos. tars como: Tnaderra

lecdos. paBiis, boíachas, plásticos.leÍmoesláveis e ollms libÍas

0Í0ânicis. We queinBm em superlície e píolundidade. deixando

ÍesÍduos.
JAIUó:U Pó quÍmico seco ABC de 06 KG

20 B:C Pó quimico seco BC de 06 KG

Á o^ Gás Caíbônico de 06 KgCTASSE B

Fooo envolvendo líquidos e/ou oases iollamavêrs ou combustivers

plásÍcos e gÍaxas que se liqueíazem p0í âçao do câlor e quêrmam

somente em supeilície.
3 A:20 B:C Pó quÍmico seco ABC de 06 KG

Pó químico seco BC de 06 (G20-B:C

5-B:C Gás CaÍbônico de 06 Kg

Pó quÍmicô seco ABC de 06 KG

CLASSE C Fog0 envolvendo equipamentos e rnslalaçôes elélírcas eneÍgizadas

t--{-- r,oÉ
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Extintores

Os extintores manuais deverão ser instalados com a parte superior a uma altura máxima de 1,60

metros do piso acabado devendo estar devidamente sinalizados por meio de placas e pinturas no

piso demarcando o local. A placa de indicação dos extintores deve estar fixada a 1,80 m do piso,

tendo como referência a base da placa.

Quantidade de Extintor PQS:

04 unidades
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Os extintores devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distâncla superior a

15 metros.

Em locais com riscos específicos devem ser instalados extintores de incêndio, independente da

proteção geral da edificação ou área de risco, tais como: casa de caldeira, casa de bombas, casa de

força elétrica, casa de máquinas; galeria de transmissão, íncinerador, elevador (casa de máquinas),

escada rolante (casa de máquinas), quadro de redução para baixa tensão, tra nsformadores,

contêineres de telefonia, gases ou líquidos combustíveis ou inflamáveis.

SAÍDADEEMERGÊNCIA

Quanto à altura: edificação baixa; L<6m

Dimensionamento de saídas de emergência:

Área do terreno: 1 .600,00 m'?

Área construída: 1 .267 ,50 m'

Público estimado: 2.535 pessoas

Considerar: 2 saídas, com 2,00 m de largura Cada

A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte

fórmula:

N=P/C

Onde:

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro;

P = população, conÍorme Tabela 5 da NBR 9077

População 2 pessoas por m'de área.

C = capacidade da unidade dê passagem, conforme Tabela 5 da NBR 9077

É-+-r-",1í
Frânknilvâ Víeira Fa silva Mãtos
Engenheira Civif )
CREA: U0393427-9
CPF: 660.801.852-53

Classificação da edificação:

Quanto a ocupação: Médio Risco, segundo NT 03 do CBMMA

Quanto a sua classificação: F - 3, Estádios, ginásios e piscinas cobertas com arquibancadas, arenas
em geral.
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Capacidade por unidade de passagem - acessos e descargas = 100

Cada unidade de passagem vale: 0.55m

N= 2.535 pessoas/'l00 = 25,35 ou 26 unidades de passagem.

Como 0,55 m corresponde a 01 (uma) unidade de passagem (u.p.) - @.a.2, alínea "a", NBR 9077),

temos que: Xm = 0,55 x 26 = 14,30m.

O Centro de Eventos possui 02 (duas) SA|DAS DE EMERGÊNCIA, com 1,60 metÍos de largura

cada, atendendo a exigência mínima da unidade de passagem que é de 2,75 m.

As saídas de emergência são no sentido de rota de fuga, com aberlura pra Íora.

LLNM(ÁruA DE ENMRGÊNCIA

Tipo de Lâmpada: Lâmpada halogênea (quartzo/iodo) Aereolux

Potência (watt): 12vl55wats

Tensão de Alimentação: 30 V

Frequência: 50/60h2

Tempo de recarga (após descarga Máxima):24hs.

Autonomia: BLH 20/55 - 4hs.

Previsão em norma: 3 lux para locais aberto e 5 lux para escada e locais com obstáculo. A

alimentação da luminária de emergência será sempre por dis.iuntor exclusivo, sem interrupção,

durante 24hs.

O bloco dimensionado para o sistema foi o BLH 20/55, Aereolux, com sistema de comutação

automática, sistema de proteção de bateria contra carga excessiva. Na falta de energia o

sistema de comutação automático será ativado, mantendo os faróis acessos até o fim de sua

autonomia que e de 4 horas.

ç-À-"*--J-
Franknilüâ Viàira dà Silúa Matos
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Tipo de Lâmpada: Lâmpada composta de 30 leds de alto brllho

Potência (watt): 4vl16wats

Tensão de Alimentação: 30 V

Frequência: 50/60h2

Tempo de recarga (apos descarga Máxima): 24hs.

Autonomia: 2 horas no modo máximo e até 8 horas no modo mínimo.

Previsão em norma:3 lux para locais aberto e 5 lux para escada e locais com obstáculo. A

alimentação da luminária de emergência será sempre por disjuntor exclusivo, sem interrupção,

durante 24h.

As luminárias de emergência são compostas de 30 lâmpadas de led. Na falta de energia, as

lâmpadas acendem, permanecendo assim até o fim de sua autonomia que é de 4 horas.

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência

contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR

10898.

Quantidade de luminárias de emeÍgência:

05 unidades

ItUl\.,llNAÇ40 0€ EMERGENCIA ' conÍorme NBR 10 898/2013

Trpo de lumrnáras
Trpo de lánrpada

| ÂhmentdÉo

I vi& úit do eteínenlo oeÍadoÍ de

Bloco aulÔnomo com lonledeenêíüia píópíia

30 LEDs

I5w
110/220V (aulonúlico)

Mínimo 360 lm - íúrm) i20 lm

i hoÍas piÍa L[osnafunÉo Dfilho inlemo

240

Franknilva da
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SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME

Localização da central:perto da entrada principal

O sistema de alarme possuirá supervisão de linha na botoeira, com luz piloto (leds)

correspondentes aos setores da quadra poliesportiva. Outro led indicará carga da bateria e

outro para sirene desativada. Os pontos foram instalados próximos aos hidrantes.

A sirene será o tipo AN/QVS com central CSIS.

Características técnicas:

Mecânicas: Caixa de ferro tratada com pintura eletroestática em epóxi na cor cinza.

Elétricas: Bateria: comuns ou livre de manutenção.

CIE 12/360 - 7 x 12V / 60Ah

CtE 24/1000 - 2x 12V / 90Ah

Autonomia: superior a uma hora em carga plena.

Tensão de entrada; 1L0 ou 220V (chave de seleção interna).

Tempo de recarga (após descarga Máxima):24 hs.

Freq üência;50/60h2

r--.^F,-t,.í
Franknilvâ Vieirl da lilya Matos
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Proteções:
NSD (Nível e segurança de descarga)- este circuito protege a bateria contra descarga rápida e

excessiva.

Sina lização:

Led indicador da condição da bateria (Carga / flutuação ou uso)

SINALIZAÇAO

SINALIZAçÃO DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 13.43412004

A sinalização básica é constituída por quatÍo categorias, de acordo com a sua função, descritas a

seguir:Sinalização de proibição, cuja função e proibir ou coibir ações capazes de conduzir ao

início do incêndio ou ao seu agravamento;sina lização de alerta, cuja função é alertar para áreas

e materiais com potencial risco;Sinalização de orientação e salvamento

r',sTn'-.

PISO

ft

Acionador Manual doAlarme
(carxa de PVC 4x2'embutda)

Acionâdor l\,iânual da Bomba
de lncêndio - Liga/desliga
(carxa de PVC 4r2'embutila)

2 Elelrcduto PVC Kanâfex 1"
embuüdo na muÍete

(Condulete de Aluminio Tipo E

de 3/4")

Elêtrodub Zancado de 3/4" apaente na

Parede

a de passagem no pbo

É*+-!-',.í-
Franknilva Vibiral da sÍlvdMatos
Engenheira Civil I L,,
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rotas de saída e ações necessárias para o seu acesso;Sinalização de equipamentos de combate e

alarme, cuja função é indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio

disponível.As sinalizações devem apresentar efeito fotoluminescente Manutenção /
Conservação - A sinalização sujeita a intempéries, agentes físicos e químicos deve ser vistoriada

a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperação ou substituição, quando necessário.lnspeção

periódica - A sinalização deve ser ob.jeto de inspeções periódicas pelas autoridades

competentes, para sua eventual correção.As sinalização de orientação e salvamento terão

dimensões de L2 x 24 cm, as sinalizações de equipamentos terão dimensão de 15x15cm,

conforme Tabela 1 da NBR 13434-2/2004.A sinalização apropriada deve ser instalada em local

visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização, próxima

ao risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco generalizado. Conforme N8R13434-1,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.

Adicionalmente, esta sinalização também deve ser instalada de forma que no sentido de sâída

de

qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no máximo

15,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80 m do

piso aca bado.

)t

li.-L--.-:,t-.,
Franknilúa vleira da silva Matos
Engenheirativil /
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53
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5 3 Sinalizagáo de orienlaÉoe sal menlo

Srmbolo: íelangular

Picloqrama: iololuminescenle

Said. de

enreígência

EE Saida de

emeÍgência

0d cáio do sentido esqúeÍú de úmr sarú de emaqÉncia. especàlm€íle páíe seí í)€do em

colunas oimensoes írllnirus: L = 2 0H

lndlcaqào de uÍna sada d€ eareÍgarc á a seí aliuda acima da poíla. parr indicar o gerr acesso

E[firil Slmbolorrelangular Fundo:veí{,e Mensagem SÀlDÀ e ou piclogÍama e oustta diÍecroMl
,ololumioescenle. com alluÉde lelÍa sempíe . 50 mm.lndicá*oú sarda de eíneÍqencia. ulilizada

mmo coínpl€flentâÊo do pictogÍaÍE lolollminesc€nle lselâ ül rínag?m. ouâmbosl

54 SinalàÉo de equ8emeitos
Smbolor qúdÍâdo

PictoqaÍre: íotolúminesaênte

E Comândo nunú
deâlâÍnre

Ponlo de acionâmeÍlh d€ eláÍme de incéMio

Deve viÍ senrpÍe lcompanhedo de unE mensegem escíila. desiqmndo o equipâmmto âcionâ& por

equele ponlo

Coírando íÍEnuai

de bsnba de
incfuio

Ponlo dÉ acionâmârt de boínba de incêndio Deve vir ssín[e acomparhado & uÍra meÍsagem

escÍih designando o êquipúpnb acionado poÍ âquelê poírto

n lndlclEio de iocalmÉo dos exlintoíeg de mcêndio

odlcâFo do senlido direila de uÍna sardâ de emeÍgência. r"peclalmenle FÍa se4trÍado eín mlunas

Dimensôes mnimâs:L = 2.0H.

F

SISTEMA DE PROTEÇÁO PIOR HIDRANTES

Sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando

necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e outros acessórios que possui a

finalidade de combater incêndios.

Observação importante

(Caso o sistema de hidrantes esteja incorporado ao sistema de chuveiros automáticos, deve-se

compatibilizar as informações de conjunto de bombas e reservatório, bem como ajustar as questões

de pressão e vazão para que ambos os sistemas funcionem corretamente).

Frankn ira d Matos

t

Engenheira Civil
CREA: U0393427-9
CPF: 660.801.852-53
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DA RESERVA TECNICA DE INCÊDIO

Tipo de material:

Tipo da RTI: inferior, superior ou semi-enterrado.

Volumes da RTI (litros): especificar volume de HID + SPK (caso possua).

A reserva para incêndio será assegurada mediante diferença, entre nÍvel entre a saída da rede

preventiva que sairá pelo fundo e a de dístribuição geral que sairá pela lateral do reservatório.

O reservatório deve ser construído de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupção total do

suprimento de água do sistemã, ou se.ia, mantendo pelo menos 50% da reserva de incêndio

(reservatório com duas células interligadas), conforme item A.1.3 da NBR 13714/2000.

(Nos casos onde a edificação é antiga, nas quais o reservatório fizer parte da estrutura, e o item

A.1.3 não foi atendido na época da construção, deve-se justificar inclusive apresentando documento

que comprove a data da construção, juntamente com parecer técnico que justifica a inviabilidade de

co m pa rtim e nta ção do reservatório)

DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

A alimentação elétrica da bomba de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a

permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo do funcionamento do motor da

bomba de incêndio.

A automatização da bomba principal ou de reÍorço 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.

rranrnitárf,ãffiauatos
Engenheirativil )
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53
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Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço em um ponto

seguro da edificação e que permita fácil acesso.

Todo o sistema de hidrante deve ser dotado de alarme audiovisual, interligado ao sistema de alarme

da edificação, indicando do uso de qualquer ponto de hidrante, que é acionado ãutomaticamente

através de pressostato ou chave de fluxo, conforme o item 4.6.1 da NBR 13714/2000 e NBR

L724O/2070.

A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o

funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da

edificação, a plena carga.

Deve ser instalado um sistema de supervisão elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas

instalações elétricas da edificação, que possa interferir no funcionamento das bombas de incêndio.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição

"ALIMENTAçÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes

químicos, fogo ou umidade.

As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas

de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio

e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de

incêndio, permanecendo a outra em condição de funcionamento imediato.

Engenheira
CREA: 110393427-9
CPF: 660.80r.852-53
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As bombas que alimentam o sistema deverão manter a pressão mínima de 01 kgf/cm'ze máxima de

04 kgf/cm'?e a vazão de funcionamento de (adotar de acordo com o risco

"200, 300 ou 500 l/min"), medidas nos esguichos, quando em operação simultánea de duas linhas de

mangueiras de 15 metros cada uma, conectadas nos hidrantes mais desfavoráveis.

O sistema deve ser dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos

não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável hidraulicamente. Pode-se

utilizar quaisquer dispositivos para redução de pressão, desde que comprovadas as suas adequações

técnicas. (detalhar o procedimento adotado para reduzir tal pressão)

1. DADOS DO PRÉDIO:

1.1- Proprietário: CONSTRUçÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTTVA.

1.2 - Endereço: POVOADO PEDRINHAS

L.4 - Bairro: ZONA RURAL

1.3 - Responsável técnico: ENG. FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS- CREA frc393427 -9

2. CANALIZAçÃO OU REDE PREVENTIVA:

2.1- Diâmetro da Canalização: 2%" | 65mml
2.2 - N.e de Hidrantes:2 (Sistema será tipo Mangotinho). Sistema tipo 1 NBR 13714/2000

2.3 - Número de Tomadas: 2-Tomadasde Hidrantes + 2 Tomadas para mangueiras de 40mm
2.4 - Posição: INTERNAS - Posição Vertical

2.5 - Altura da Tomada: 1.20 m do chão do piso Tipo de junta e diâmetro: SORÍZ 1. %'
2.6 - Mangueiras: Tipo: Semi-rigídas

Quantidade: 2 Mangueiras de 30 metros com o esguicho já acoplado
Diâmetro: 1 " ( 25mm) Comprimênto do lance:30 m (lance único)

2.7 -fipo de Esguicho: (Especial/Neblina)- Regulável acoplando no mangotinho

2.8 - Válvula de retenção: "Posição"; ANTES DO RESERVATÓRlO

2.9 - Reserva Técnica de lncêndio: 12.000 Lts

í^.9-v-'^o.í,-
Franknilv:i Vie\ra d{ silúa Matos
Engenheira Cíil ' )

CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53
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Loca lização: TERREO

Capacidade: 12.000 lts.

Tipo de escorva: negativa
Potencia = 4.00 CV

Tipo de alimentação: ELÉTRlcA - INDEPENDENTE

2.11 - Tomada de incêndio maís favorável (pressão e vazão):
Man8otinho 2-vAZÃO 109,55 l/min - PRESSÃO 31,88 mca - CALCULADO

2.12 - Tomada de incêndio mais desfavorável (pressão e vazão):

Mangotinho 1-vAzÃO 100 l/min - PRESSÃo 26,72 mca- ESTABELC. EM NORMA

2.13 - Observações:Do Funcionamento: A rede de ferro galvanizada estará constantemente
pressurizada por bomba Jockey.

O sistema contará com alarme audiovisual atendendo os itens 4.6.1e 4.6.2 da NBR 13714/2000.

DIMENSIONAMENTO

l-Especificação da Norma a Ser Adotada: O projeto será desenvolvido segundo a NBR 13714/2000
da ABNT

2-Classe de Risco da Ocupação da Edificação: Médio Risco conforme a NT - ns OO3/97 do item 4.2

Segundo a NBR 137L4/2000, edificação é classificada no grupo F-3.

3-Escolha do Sistema a ser Adotado: O sistema recomendado é o tipo 1, conforme NBR 13714
(Mangotinho).

4- Lançamento da Rede de Mangotinhos: O sistema terá o reservatório subterrâneo que atenderá o
uso de 2 Mangotinhos simultaneamente, os Mangotinhos estarão posicionados internamente na

ediÍicação,

cada mangotinho terá um ponto de tomada de água para mangueira de 40mm. O dimensionamento

Fre nknirva \híÀf, Íàffiktos
Engenheira Civil \'
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

2.10 - Moto-bomba: SIM

Vazãot 220 lpm - 13.2 m3/h
Altura manométrica = 31.93 mca

Bomba de Pressurização = 1,5 CV

atendera a NBR 13714/00.

ãa
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5- Vazão mínima no mangotinho M2: Pré-Estabelecida em Norma = Q2=100 l/min ou 0,001667 m3/s

- O mais desfavorável da instalação por estar em desnível ao reservatório.

5- Pressão residual mínima do mangotinho M2:159,3 Kpa ou 15,93 mca. (Retirado Tabelas) para

mangotinhos de Esguícho Reguláveis com 13 mm de Requinte.

7-Diâmetro do ramal de Alimentação do mangotinho M2: dc = 65 mm, - Normatizado pela NBR

1371412000 -ABNT

8-Determinação da perda de Carga no ramal do mangotinho M2: M2aH = Hpc + Hpv + Hpm +

Hpesg

8.1 Perda de Carga no segmento de canalização do râmal do M2: Hpc =10,65 x QM2exp 1,85 x ltc x
C exp -1,85 x dc exp -4,87= Hpc =0.0191m.
Onde considera:
C = fator Hazen Willians = 120 para ferro galvanizado.

dc = diâmetro da canalização = 65 mm ou 0.065 m

QM2 = Vazão inicial normatizado NBR 13714 = 100 l/min ou 0.001667 m3lseg
Itc = comprimento llnear da canalização = será desconsiderado pelo motivo do ponto A estar.iunto a

coluna de incêndlo = nulo.
8.2 Perda de Carga na Válvula angular: Hpv= 0.94mca. (Retirado de Tabela especifica).
8.3 Perda de carga na Mangueira: Hpm=9.76 mca. (Retirado de Tabela especifica).
8.4 Perda de Carga no Esguicho: Hpesg = 9.937 mca. (Retirado de Tabela especifica).
H P3=H pc+H pv+Hpm+Hpesg = 10.79mca.

9-(PA) pressão na conexão do ramal com a coluna de incêndio em A:
PA= PM2 + hp M2
PA = L5,93 m + 10.79 m=26,72 mca ou 267,2 Kpa.

10- Fator de vazão K:

K= QM2/VPA
K = 1.0O llmin hl 267 ,2 Kpa
K= 6. L1 l/m inxKpaexp-1/2

11-Pressão em B:

PB=PA+hgBA+hpBA
Ll.t=PA=26.72mca.
U.2 = hC BA = 5,20 m.

.I-{/
-K=.-

la,4^ ....,1'^
Franknilvà ViÇira dh Silüa Matos
Éngenheira Civil ,.)
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11.3 = hp BA = 10,65 x Q2+ 10% exp 1,85 x I a-b x Cexp-1,85 x D exp-4,87 = 0.28m.
Considera:

Q1 + L0% = valor arbitrado para vazão no hidrante L = vazão do hidrante 2 mais 10 % = 100

l/min+101/min
PB = 26.67 + 5,20 + 0.28 =
PB = 2t,75 mca ou 217,50 Kpa

12- Vazão no Mansotinho M1
QM1=KxVPB
QM1 = 109,091 l/min

13-Pressão em C:

PC=PA+hgCA+hPCA
l3.L=PA=26,72mca.
13.2 = hg CA = 5,20 m.

13.3 = hp CA = L0,65 x Q1+ 10% exp 1,85 x I a-b x Cexp-1,85 x D exp-4,87 = 0.34m

Considera:

Q1 + 10% = valor arbitrado para vazão no hidrante L= vazão do hidrante 2 mais 10 o/o = 70o l/min
+101/min

PC = 26.67 + 5,20 + 0.01983 =
PC = 31.88 mca ou 318,80Kpa

15- Calculo da altura manométrica minima:
hmt = PA + hpRsA + hg RsA =
PA = 26,72 m

hpRsA = 0.019 m

hgRsA = 5,20 m

hmt = 26,72+ 0,079 + 5,20 =
hmt = 31,93 mca

r,an r,n i 
pa üãi,h'" \i$fu ",o,Engenheira Civil ' )

CREÂ: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53

14- Vazão no Mansotinho M2
QM2=KxVPB
QM2 = 109,09 l/min
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16- Seleção da bomba:
Através de tabelas: Dados necessários:

1- altura manométrica =31,93 mca.

2- vazão necessária =Q1+Q2 = 220 l/min - dois hidrantes de uso simultâneos = 73,70 m3/h
Modelo necessário selecionado:

Potencia do motor= 4,00 CV.

Diâmetro do rotor = 134 mm

17 - Bombâ de PressuÍizacão:

V=Qxt,onde;
V= volume
Q = Vazão (tabela 1) NBR 13714 = 100 l/min x 2 mangotinhos atuando simultaneamente
T = 60 minutos = sistemas tipo 1 - ltem 5.4.2 - NBR 13714

SPDA

O presente memorial descritivo tem por finalidade definir os parâmetros construtivos do
Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica - SPDA, a ser instalado na CONSTRUçÃO DE

QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO/MA. ENCONITAM.SE

detalhadas nas pranchas do projeto, as instalações da malha de captura, malha de aterramento,
posicionamento dos captores na cobertura, dos cabos de descida para a malha de aterramento,
as conexões entre as descidas aparentes, vala para o aterramento, entre outros detalhes

construtivos.

NORMAS APLICADAS

O presente projeto foi desenvolvido em respeito às seguintes Normas: ABNT - Associação

Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410/2004 : lnstalações Elétricas de Baixa Tensão NBR 5419 /
2015: Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas NBR 5444 / 1989.

SISTEMA EXTERNO DE PROTEçÃO

É-l--,-.^r'-
Franknilva Vieirà da SlúaÍvlatos
Engenheira Ciúí )
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

PJ=31,93 mca

Vazão=1,20 m3lh
Potência do motor = 1,5 CV

18 - Determinacão da Reserva Técnica de lncêndio:

No projeto em questão, usaremos o subsistema de Gaiola de Faraday. Método que consiste em
instalar um sistema de captores formado por condutores horizontais interligados em forma de
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malha, condutores de descida e sistema de aterramento; bem como o "sistema interno de
proteção contra surtos" especiÍicados no projeto de instalações elétricas.

CARACTERÍSTICAS DA EDI FICAçÃO

Pilares e vigas em concreto armado; Paredes: Em alvenaria de tijolos; Cobertura: Madeira e
telhas de fibrocimento.

Norma adotada: NBR 5419/2015 (Proteção Contra Descargas Atmosféricas);

Cabo da malha de aterramento: Cabo de cobre nu de 10 mm'?;

5.2. Características do SPDA Nível de proteção: l- nível de proteção (90 %); Número de

descidas: 6; Total de hastes: 1; Cabo da malha captora: Barra chata de Alumínio 3/4X7/4(79,O5
X 6,35mm) Descida: Barra chata de Alumínio 3/4xl/4 (19,05 X 6,35mm) Haste de aterramento:
Haste circular prolongável do tipo COPPEWELD de alta camada com 254 V de 5/8" x240O m" .

DESCIDAS

Em todas as descidas foram projetadas caixas de medição e inspeção de aterramento tipo solo.

E para a manutenção do SPDA, serão instaladas em todas as descidas (prumadas) uma caixa de

inspeção suspensa, possibilitando a separação dos condutores de descida com a malha do

aterramento. Todas as descidas estão diretamente conectadas há uma haste de aço cobreada

de alta camada com 254 tr de 5/8"x2400 m.

DETALHES DA MATHA DE CAPTAçAO

Para a malha de captação serão usadas Barras chatas de Alumínio 3/4xll4 (19,05

X 6,35mm), distribuídas na cobertura conforme projeto. As barras serão fixadas por suportes
guia de polipropileno, distribuídos de forma que o espaçamento máximo não ultrapasse 1,50 m.

Nas extremidades de descida da malha horizontal, serão instalados terminais aéreos também
em alumínio.

A malha de aterramento será confeccionada com cabos de cobre nu 10 mm'z, enterrados a 50

cm de profundidade e interlig

rra nrn i rva viha!íffi atos
Engenheira Civil ' U
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

adas com haste de aterramento circular de alta camada de 5/8" x

!ÍsÍô,-.

MATHA DE ATERRAMENTO
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2.400 m através de solda exotérmica ou conector de pressão adequado, sendo as mesmas

distribuídas conforme projeto.

EQUATIZAçÃO DO POTENCIAL

Será feito por Calxa metálica de equalização 20x20x15cm com placa de cobre com isolador epóxi

600V e conectores de pressão com 08 Terminais, que estão locados conforme o projeto.

Deverão ser interligadas as partes metálicas não energizadas das lnstalações elétricas e das

demais, como, QGBT's, QDLF's, Rack de lógica, parte hidráulica, janelas metálicas, etc.

coNsrDERAçÕES CERATS

Todas as conexões do SPDA devem ser feitas preferencia lmente através de solda exotérmica ou

conector de pressão adequado.A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ohms
em qualquer época do ano. Caso a resistência de terra seja superior a este valor, terá que ser

feito tratamento químico do solo através de substância "Gel", aumentar o número de haste ou

outro método que se mostre eficaz e torne â resistência de terra inferior a 10 Ohms em
qualquer época do ano.

PIITITURA

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o

tipo de pintura a que se destinem.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,

sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo

especificação em contrário.

Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados, serão suspensos em tempo de

chuva.

Serão adotadas precauçôes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies
não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...)
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A pintura das paredes internas será em tinta acrílica PVA (duas demãos), para aplicação seguir a

especificação do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas será em tinta látex PVA (duas demãos), para aplicação seguir a

especificação do seu Fabricante.

ACESSIBITIOADE

Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto reiuntado

Os pisos táteis serão de concreto rejuntado 25x25cm e espessura de 2,5 cm. As placas

podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso ad.jacente,

destinado a construir aleda ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual.
Modelos: Piso Tátil Direcional - tem a função de orientar o percurso a ser seguido, possui a

superfície de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta - tem a função de sinalizar perigo ou mudança
de direção, com superfície em relêvo tronco-cônico. O piso tátil será com dimensões de 25 x 25

cm, na cor natural. As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

SERV|çOS COMPTEMENTARES

Limpeza geral da obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções no sentido de se

evitar danos aos materiais de acabamento.

o desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da

FISCALIZAçÃO.

Ao término dos serviços, será removído todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.
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coMPosrçÃo DE BDr (%)

* Para cálculo do BDl, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
rpl= (((l+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+t))/(1-t))-1

Onde:

AC

DF

R

L

I

ITEM DISCRIMINAçÂO

AC ADMINISTRAçÂO CENTRAL

ADMINISTRAçÃO CENTRAL

DESP ESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

LUCRO

TRIBUTOS
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Ad m in istração central

OF OESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de rlscos

taxa de garantias

Total AC =

Total DF =

Total R=

3,00%

3,OOo/o

0,59%

o,s9%

0,400/o

o,97%

0,40%

t,77%
L LUCRO

Lucro bruto

Total L =

6,1-6%

6,L6%

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

Total I =

0,6s%

3,00%

5,O0%

4,50%

L3,t5%

roTAt (BDl) = 28,82%
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ENGARGoS soctArs sosRE pREços DA MÃo oE oBRÂ HoRrsra E MENsalrsra - coM DESoNERAçÃo

GRUPO Â

A1 INSS 0,00 I0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

NCRA

A5 SE BRAE

A6 SAúRIO EDUCAçAO

SEGURO CONTRA AC DENTES DE TRABALHO

A8 FGTS

SECONCI

0,24 0,20

0,60

2,50

3,00

0,60

2,50

3,00

8,00 8,00

0,00 0,00A9

84

TOTAL 16,80 16,80

GRUPO B

B1

a2

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FER ADOS

83 AUXILIO ENFERMIDADE

13e SAúR o
B5 L]CENçA PATERNIDADE

11,91

3,96

Não ncide

Não inc de

0,91 o,10

10,91 8,33

86 FALTAS ]UST F CADAS 0,73

1,64

0,11

0,05

0,56

Não inc de

o,o7

81 DIAS DE CHL]VAS

88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08

B9 FÉRrAS GozADAs

810 SALARIO MATERNIDADE

I

9,99 1,63

0,03 0,02

17,37TOTAL 46,26

GRUPO C

c1 AV so PRÉv o tNDENrzaDo 6,50 4,97

c2 AVISO PREVIO TRAEALHADO 0,15 a,12

c3

C4

C5

c

FÉRrAs (TNDEN zaDAs)

TNDENIzAçÂo aDrcioNAL

DE POSITO RESCISAO SEM,JUSTA CAUSA 5,17

0,55

3,55 2,19

3,95

ÍOÍAL 16,o2

0,42

12,2s

6RUPO O

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOERE GRUPO 8

RErNCroÊNcrA DE GRUpo A soBRE Avtso pRÉvro

a1

D

TRABALHADo E RETNCIDÊNC|a Do tGTs soBRE avso
PRÉvto tNDENlzaDo

TOTAL

7,77

0,55

4,32
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0,42

3,34

49,76
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=CL Qcl- Quadro de Composição do lnvestimento

Píopone.te/TomâdoÍ

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO 6ERNARDO/MA

Empreerdimento ( nomê/apelido)

CONSÍRUçÃO DE QUAORA COBERÍA POLIESPORÍIVAa6262'l2Ot7

Operação

Ir'."n.,"."nto
Prosramà/Modàl,dade/Ação

ESPONTE T GNANDES EVENÍOS E§PONTIVO§x

sÃo BERNARoo. Ma,16deMaio de 2ota

{R5) (%)\v4%RS

,oÃo tGoR vtEtRA cÀRv LHo - sÃo BEÂNARoo/MA

Nome do Preteito e dâ Cidãde/UF

)

1 CONSÍRI]ÇAO Dt QUADRACOBERTA POL ISPORT VA 1 487.500,00 9A% 9.750,00 2% 49?.250,04

487 500,00 qaye 9.750,00 2% 0,00% 497.250,00III
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