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4.4.2.2 Seqüência de execuÇão

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente êm águas opostas. Obedecer à inclinação do projêto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes,
deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos
de telhado mm planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme
especiÍicação.

4.4.2.3Aplicação no Projeto e Reíerência com os Desenhos

Quadra Poliesportiva Coberta.
- Referências: 6Q-ARQ€OB-GER0-06_R01 - Cobertura

6Q-ARQ-PLA-QDA0-í 7_R0í - Cortes (Quadra Coberta)
6Q§MT-PLA-QDA0-,01_R01 - Estrutura mêtálica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q€MT-PLAQDA0{2_R0í - Estrutura metálica para cobertura (Quadra

Coberta)

4.4 2 4 Nornras Técnicas relacronadas

_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos.

4.4.3 Rufos Metálicos

4.4 3.1 Caracterização e DimensÕes do l'u4ateral

Rufo extêrno em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume.

- Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba í0 mm, conforme corte
esquemático abaixo:

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Ruío externo corte 25 x 3m

4.4.3.2 Seqüência de execuçâo

Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,

empena especificação e detalhamento de projeto.

4.4.3.3 Aplicação no Projeto e ReÍerência com os Desenhos

Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme proieto

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-1 7_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
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4.4.4 Calhas Metálicas

4.4.4.1 CaractetzaÇão e Dimensôes do lr'laterial

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. Dimensões êspecificadas
em projeto.

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte;

4.4.4.2 Seqúência de execução

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtenção do caimento estabelecido, conformê projeto de instalaçôes de
águas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposiÉo mínima de 2 cm.

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto. Quando estiverem próximas a platibandas, as calhas deverão se prolongar
verticalmente pelas mesmas.

4.4.4.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Telhado da quadra poliesportiva e do bloco dos vestiários, conforme projeto
Telhados da quadra poliesportiva e do vestiário, conforme projeto.

- Referências: 6Q-ARQ-COB-GER0-06_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDAo-1 7_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.4.5 Pingadeiras em Concreto

4.4.5.1 Caracterização e DimensÕes do lvlaterial

Pingadêira pré moldada em concreto, modelo nrfo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A função deste elemento e proteger as superíícies verticais da
platibanda da água da chuva.

- Largura 20cm x Altura 5cm.

-_*\
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4 4 5.2 Seqüência de execução

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda. A união entre
as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de
águas pelas junçôes. Será utilizado Ountamento epóxi cinza platina com especificação
indicada pelo modelo referência.

4.4.5 3 Conexões e intedaces com os demais elementôs construtivos

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilizaçâo das
calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4.4.5.4 Referências com os Desenhos:

- Reíerências: 6Q-ARQ-COB-GER046_R01 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDA0-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4.5 ESQUADRIAS

Esquadrias dê Alumínio (Portas e Janelas)

4.5.1 .1 Características e DimensÕes do l/aterial

As esquadrias (anelas e portas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter
espessura mínima 6mm e ser temperados nos casos de paineis maiores. Para
especificação, observar a tabela dê esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a scm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.

4.5.1.2 Sequência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeilo nivêlamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas Ílcam suficientemente aíastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar tambem os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar reguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reÍorçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalaçâo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.
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4.5.1 .3 ConexÕes e interfaces com os demais elementos conslrutivos

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais das janelas / portas.

4.5. 1 .4 Aplicação no Proleto e Referências com os Desenhos

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ€ER0{8_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.1 .5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias extemas para edificaÇões - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR '1082í-2: Esquadras erternas para edificações - Pafte 2: Regu,slros
e classificação;

4.5.2 Portas de Madeira

4.5.2.1 Características e DimensÕes do lvlaterial

[4ade ira
Deverá ser utllizada madeira de ler, sem nós ou fendas, não ardida, isênta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em maderra compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser Íixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem
suportar com folga o peso das portas e o regimê de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas extêrnas, para
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros rêforçados. As portas internas
poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em pro.jeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.5.2 2 Seqüênoia de execução

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selantê, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.
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4.5.2 3 Apllcação no Pro1eto e Referênc as com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmaltê
cor PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento
e 6.5 Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).

- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER0-07_R0'l - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQGER0-08 R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 7203: Madeha serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Poftas de madeira para edificações - Pafte 1: Terminologia

e simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Pafte 1: RequrlslÍos.

4.5.3 Telas de Proteçào em Nylon

4.5.3.1 Características e Dimensôes do ft,laterial

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas árêas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda dê
borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conformê detalhamento de esquadrias.

4.5.3.2 Sequência de execuçâo

lnstalar a moldura êm alumínio na fachada extema nas esquadrias especiÍicadas
em p@eto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de
borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com klt cantoneira em bonacha.

4.5.3.3 AplicaÇão no Projeto e Referências com os Desenhos

Esquadrias específicas da cozinha e despensa, conforme indicação em projeto
- Referências: 6Q-ARQ-ESQ-GER047_R0í - Esquadrias - Detalhamento
6Q-ARQ-ESQ€ER0-08_R0í - Esquadrias - Detalhamento
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4.6 IMPERMEABtLTZAÇOES

4.6.1 Manta Asfáltica

4.6.1 .1 CaracterizaÇão e Dimensões do Material

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicâmente modiÍicado e polímeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada mm não{ecido de filamentos contínuos
de poliéster previamentê estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modelo de Reíerencia: Viapol Baldrame 3mm

4.6.1.2 Sequência de execução

Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico Íazeado a aderência da manta
ao primer, conforme orientaÉo do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.ô.1 3 ConexÕes e tnteríaces com ôs denrais elementos const!-utlvos

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do
elemento estrutural, baldrame, com a alvênaria dê vedação. O arrêmate dêve ser fêito,

dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e flxado com auxilio de maçarico.

4.6.'1 .4 AplicaÇão no Proleto e ReÍerência com os Desenhos:

- Vigas Baldrame
- Referências: 6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R0í - Planta Baixa, Cortes e

Fachadas (Bloco Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-íí-R0í - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-í 3_R0í - Planta Baixa, Cortes ê Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R0í - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4.ô 1 5 Nor[ras Técn,cas relac onadas

_ ABNT NBR 9575 - lmpermeabilização - Seleção e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilizaçâo - Procedimento
_ ABNT NBR '15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizaÉo
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram deÍlnidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
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para o assentamento da alvenaria (aproximadamentê 7 dias) e mnstatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superfícies Metálicas

4.7 .1 .1 Ca'acletisticas e Dimensões do Material

As superficies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: Conforme quadro do anexo 6.3
Acabamento: conforme anexo 6.3
Fabricante: Coral ou equivalentê

4.7.1.2 Sequência de execuÇão

Aplicar Pintura dê base com primêr: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acâbemênto
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um

acabamento perfêito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observâdas as especificações constantes no projeto estrutural metálico
de referência.

4 7.1.3AplrcaÇão no Proleto e Referênc,a com os Desenhos

Pilares e estrutura metálica da quadra poliesportiva coberta;
Volume do Castelo D'água.

- Referências: @-ARQ-PLAQDA0-16_18_R01 - Planta baixa, Cortes e
Fachadas (Quadra);

6Q§MT-PLAQDA0-0í_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra
Coberta)

6Q§MT-PLAQDA042_R01 - Estrutura metálica para cobertura (Quadra
Coberta)

6Q-ARQ-PLA-RES0-15_R0í - Planta baixa, Cortes e Fachadas (Reservatório);

4 7.1 .4 Normas Técnicas relacionacias:

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificações nâo
i nd u stri ai s - C/assr,ÍcaÇáo;

-ABNT 
NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em

edificações não industiais - Preparação de supertície.

4.7 .2 Paredes externas - Pintura Acrílica

4.7 .2.1 Caracletisticas e Dimensões do Material
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As paredes extêrnas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Seqúêncra de execução

Ressalta-se a importâncla de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos íeitos durante a execu$o das instalaçÕes, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliênciâs de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antês
da aplicação da massa corrida.

- Fachada - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo
- Pilares das varandas - acima do barrado cerâmico - Cor Branco Gelo

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R0í - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG049_í0_R0í - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagógico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-í 1_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA§ER0-í2_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA-PAC0-13_R0í - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-'|4_R0í - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

4. /.2.4 Nornras Técnrcas relacronacr.rs

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil - Tintas para edificaçôes não
indu stiai s - Cla ssificação ;

_ ABNT NBR í3245: Tintas para construção civil - Execuçáo de pinturas em
edificações não industiais - Preparação de supeiície.

4.7 .3 Paredes externas - Cerâmica 10cmx1Ocm

4.7.2.3 Aplicação no Projeto e ReÍerências com os Desenhos

4.7 .3.1 Caêcteristicas e Dimensões do Nlaterial

Revêstimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas mres branc, e
azul escuro, conforme aplicações dêscritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10010; linha: 10xí0 antipichâção; cor branco, acetinado;
1 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Arquiteturali Modelo: Neve 10xí 0
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2 - Linha: Fachadâs Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

4.7.3.2 Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulaçÕes hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execuÉo das instalaçÕes, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umêdecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas, realizando o êuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso - Cor Branco
Uma fiada acima de 0,90m, ate a altura de 1,00m - Cor Azul Escuro

- Referências. 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R0í - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDG0-09_10_R0í - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagogico)
6Q-ARQ-PLA-ADM0-11_R01 - Planta Baixa, Cortês e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA§ER0-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Serviço)
6Q-ARQ-PLA.PAC0-13_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Pátio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PAS0-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detalhes (Passarelas)

.1 7 3 4 Normas Técn cas relacionad,:s

_ ABNT NBR í3755: Revestimento de paredes erternas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;

4.7 .4 Paredes internas - árêas secas

Todas as paredes internas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberão revestimento cêrâmico à altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para proteção contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de maderra, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre
massa corrida PVA,

4.7 .4.1 Caraclerização e Damensões dos Materiais

Cerâmica (30x40cm):
- Revestimento em cerâmica 30x40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

x 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo

modelo referência.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
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Falxa de madeira (1ocm).
- Tábua de madeira com espessura de 2cm, altura de 1Ocm, que será parafusada

acima do revestimento cerâmico (altura de 0,90m).
- Modelo de referência: tábua de lpê ou Cedro (escolher de acordo com

disponibilidade de madeira da região).
- Acabamento com verniz fosco.

Pintura:
- Acima da faixa de madeira (altura de '1,00m) as paredês deverão ser pintadas,

com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM - da faixa de madeira ao teto.
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou êquivalente.

4.7.4.2 Apltcação no Projeto e Referencias com os Desenhos.

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, adminiskação)
- Reíerências: 6Q-ARQ-PLBGER0-02 R01 - Planta Baixa - Acessibilidade

4.7.5 Paredes internas - áreas molhadas

Com a finalidade dê difêrenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x1ocm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cêrâmica 30x40cm, ê acima dela, pintura com
tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de
cores definido no projeto.

4.7.6 Caracterização e Dimensões do Material:

Cerâmrca (30x4Ocm)
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

x 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo

modelo referência.

Cerâmrca ('10x 1Ocm):
Revestimênto em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e

vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.6.2.

- Comprimento 1Ocm x Largura 1Ocm.
- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
'l - Modelo: BR 101í0; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10í80; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja '10x10

2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

Pintura
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- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão
revêstimento de pintura acrílica sobre massa conida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modêlo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4./ 6.1 Seqüência de execuÇãô:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para árêas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
luntas. A última demão de tinta deverá ser Íeita após a instalaçÕes das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.

4 7 6.2 Apltcaçào no Proleto e Referêncras com os Desenhos

- Cozinha- Cerâmica branca 30x40 de piso a teto
- Sanitários - Cerâmica branca 30x40 até 1 ,80m - uma (0'1 ) fiada cerâmica í 0x10
acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura
acrílica cor Branco Gelo acima de 1 ,90m.

- ReÍerências: 6Q-ARQ-PLB-GER0.,02 R0í - Planta Baixa

4.7 .7 Piso em Cerâmica 40x40 cm

4.7 .7 .1 CaÂctetização e Dimensões do Matêrial

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-s;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleçâo: Cargo Plus White, Cor:

Branco.(450mm x 450mm)
- Modelos dê Refêrência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor:

Cinza.(450mm x 450mm)
Ou
- Modelos de Referência: Marca: lncefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910

(415mm x415 mm)

4.7 /.2 Seqüêncra de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência- Será utilizado rejuntamento
epóxi cinza platina com dimensão indicadâ pelo modelo referência.

4.7.7.3 ConexÕes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerâmica, sobre contraplso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerâmica.

4.7.7.4 Aplicaçào no Projeto e ReÍerencias com os Desenhos
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- Bloco de serviço - cor brancâ;
- Administração, Salas de Aula e pátio coberto - cor cinza;

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R0í - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GER0{4_R01 - Paginação de Piso

4.7.7.5 Normas Tecnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9817, Execução de píso com revestimento cerâmico -
Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, P/acas cerâmicas para revestimento - Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para reve§imento - Classificação;
_ ABNT NBR 138'18, Placas cerâmicas para revestimento - Especifrcação e

métodos de ensarbs;

4.7.8 Soleira em granito

4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de um material de alta resistênciâ, com pêquena porosidade, resistente à
água, de Íácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 1Scm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

4.7.8.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito a€bado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficará aparênte quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível
inferior.

4.7 8.3 Aplicação no Proleto e Referências com os Desenhos

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre
ambientes onde há mudança da paginação de piso;

- Reíerências: 6Q-ARO-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R01 - Paginação de Piso

4. 7.8.4 Normas Técnicas relacionadas;

_ ABNT NBR 1544:2010 - Rochas para revestimento - RequisÍtos para granitos
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4.7.9 Peitoril êm granito

4 7.9.1 CaracterizaÇão e DimensÕes do lvlateriall

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensóes: L (comprimênto variável) x 17cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de ReÍerência: Granito Cinza Andorinha.

4.7.9.2 ConexÕes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado.

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno
das paredes, de modo a elÍminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo,
caso não seja possível deverá ser executado peitoril rnterno e externo. Deverão ser
deixadas as pingadeiras nêcessárias aos peitoris.

4./.9.3 Aplicação no Projeto e Referênc as com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto

- ReÍerências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PGP- GER0-06_R0í - Paginação de Piso

4.7.9.4 Normas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos

4.7.10 Piso em Cimento desempenado

4.7.10.1 Caracterizaçào e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: aproximadamente í,00m (comprimento) x 1 ,00m (largura) x 3cm
(altura)

4 7 '10 2 Seqúênc a de execucão:

- Serâo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilatâçâo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada.
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4.7.10.3 Aplicasâo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calçadas de acesso à escola, calçâdâs de contorno dos blocos, área de serviço
externa e bicicletário;

- Referências: 6Q-ÂRQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q.ARQ-PGP- cER0-04_R01 - Paginação de Piso

4.7.1 0 4 Normas Técnicas relaoonadas

_ ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passe,bs públlcos

4.7.11 Piso Tátil - Direcional e de Alerta

4.7 11 1 Caractetzaçáo e D mensÕes do N4atelal

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e
pré- moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (prêta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomendâ-se a utilizaÉo do tipo lntegrado (de borracha), parâ uso em
áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimentício).

- Piso Tátil Direcional/de Alerta em borracha lntegrado (áreas internas)
Pisos em placas de boíacha, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensôes: placas de dimensóes 300x300;
- Modelo de Referencia. Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tátil Direcionallde Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas -
rampa)

Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicação em áreas internas e eliternas.
- Dimensões: placas de dimensÕes 300x300;
- Modelo de ReÍerencia: Casa Franceza; Cor: azul.

4./ 1 1.2 Seqüência de execuÇão:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o @ntra piso deve
ser íeito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rustico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter lraçn 1:2, com mistura de cola branca e
água na proporçâo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 liÍos
de areia:5litros de cola branca: 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placâs pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).
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Não deve haver dêsnível com relaÉo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no próprio relevo. (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);

4.7.11.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde a
entrada até a porta de cada ambiente, mnforme projeto arquitetônico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- ReÍerências: 6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R0í - Paginação de Piso

4.7.12 Piso industrial polido

4.7.12.1 CaÂclerização e DimensÕes do Material

Píso industrial polido, êm concreto armado, fck 25MPa e demarcâção da quadra
com pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.

Estrutura do piso

- Espessura da placa: 8cm - com tolerância executiva de +1cmlo,5cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:

. a armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em paineis e
que atendam a NBR 7481.

- Barras dê transferência: barra de aço liso O=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada

e engraxada;

- Sub Base
. A sub base de 8cm com tolerância executiva de +2cml 1cm deverá ser preparada

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.

4 7.12 2 Seqüêncra de execução.

- Preoaro da suFbase:
A compactação deverá ser efetuada mm rolos compactadores vibratórios lisos ou

com placas vibratórias; nas regiôes conflnadas, próximas aos pilares e bases deve-

se proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos

100% dê compactaçâo na energia do proctor modificado.

4.7.'t 1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

- lsolamento da olaca e sub-base:
O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com Íilmê plástico
(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões
das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 1scm.
As formas devem ser metálicas, rígidas o suficiente para suportar as pressÕes e ter
finearidade superior a 3mm em 5m;
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- Banas de transferência:
. -As barras de transferência devem trabalhar com pelo menos uma extremidade não

aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no
concreto, sem gerar tensões prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessário
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderência ao
concreto;

. Os con.luntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa;

o Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas
exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possurr dispositivos de
Íixação que garantam o paralelismo citado;

. Nas juntas de construção, as barras devem ser fixadas também às formas;

. É necessário pintar as barras que serão engraxadas, pois a não aderência ao
concreto impede que ocorra a passivação do metal, podendo ocorrer corrosão. Essa
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsóes asfálticas.

- Plano de concretaoem
A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que ha.ja mntinuidade nas
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferência de carga nas Juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Acabamento superficial
A regularização da supêrficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo após a concretagem, quando o material está um poum mais rígido.

- Desempeno mecânico do concretq:
Deverá ser exêcutado, quando a superfície êstiver suÍicientemente rígida e livre da
água superficial de exsudação. A operação mecânica dêve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marcâ entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno dêve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória,
obedecendo sempre a mesma direçâo. Após o desempeno, deverá ser executado o
alisamento superficial do concreto.

A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a
cura químrca deverá ser removida conforme especificação do fabricante

- Serraqem das iuntas:
As juntas do tipo senadas deverão ser cortadas logo (em proÍundidade mpinima de 3
cm) após o concreto tenha resistência sufi ciente para não se desagregar devendo
obedecer à ordem cronológica do lançamento;

- Cura:
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- Colocacão das armaduras:
. O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores soldados (como

as treliças) para as telas superiorês - cerca de 0,8 a 1,0 m/m2, de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2cm;

. A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas
malhas da tela soldada.
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- Selaqem das iuntas:
o A selagem das juntas deverá sêr feita quando o concreto estiver atingido pelo menos

70% de sua retração final;
. Quando não indicado em prqeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no

sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem rniciados no preparo do
sub leito.

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para
receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas,
manchas gordurosas, sabão e moío. Após limpeza e seclgem total, fazer o molde
demarcando a Íaixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4 7 12.3 Aplcaçâo no Proleto e Referencras com os Desenhos:

- piso da quadra poliesportiva cobêrta.

- Reíerências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa
6Q-ARQ-PGP- GER0-04_R0'| - Paginação de Piso

4.7. 12.4 Normas Tecnicas relacionadas

_NBR 7480 - Barras e Íios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 748í - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execução dê concreto dosado em central - Procedimento.
NBR 1 1578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência lnicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 1180í - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone -

Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrêtê.
_ASTM E - 1í55/96 - Standard Test À,'lethod for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.

4.7. í 3 Tetos - Pintura

4.7.13.1 Características e DimensÕes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa conida PVA

4.7.13.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referências: 6Q-ARQ-FOR-GER0-05 R01 - Forro

FUNDo NActoNAL DE DESENvoLvtMENTo DA EDUcAçÀo - FNDt

SBS O.2 Bloco F Edafício FNDE - 70.070-929 - Brasília, DF

Íêlefone: {61) 2022-4165 - Site: www.Índe.8ov.br

42



Ministério da Educação
Fundo Nacionalde Desenvolvimento da Educação

Coordenação GeÍal de lnfra-Estrutura - CGEST

F'\DE

4.7.14 LouÇas

Visando facilitar a aquisição ê futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
com as seguintes sugestões, conforme modelos de reÍerência abaixo.

4.7.14.1 CaÂcterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais)

4.7.14.2 Aplicação no Pro;eto e Reíerênclas com os Desenhos:

- 03 lavatórios com coluna (Sanitários do Bloco Administrativo, e vestiário do
Bloco de Serviço);

- 03 lavatórios suspensos (Sanitários PNE do Bloco de Serviço e PNE da Quadra);
- 12 cubas de embutir ovais (Sanitários do Bloco de Serviços e vestiários da

Quadra);
- 01 tanque (y'rrea de serviço);

- 03 bacias com caixa acoplada, incluir assento (Sanitários do Bloco
Administrativo, e vestiário do Bloco de Sêrviço);

- 03 bacias para PNE, incluir assento (Sanitários do Bloco de Serviço e PNE da
Quadra);

- 09 bacias convencionais para válvula de descarga, incluir assento (Sanitários do
Bloco dê Serviços e vestiários da Quadra),

- Reíerências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP§ERO-2í_24_R0í - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-ODA0-20_R0'l - Ampliações Quadra Coberta

4.7.'15 Metais / Plásticos

Visando facrlitar a aquisição e Íuturas substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o p@eto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifÕes, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças
aqui especificadas.

4.7 .15.1 Ca-aclerizaÇão do lv'laterial:

Os modelos de reÍerência estão indicados na tabela 6.4 (louças e metais).

4.7 .15.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industriais grandes (triagem / lavagem e cozinha);
- 04 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha);

-18 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios
(vestiário funcionários, sanitários e vestiários da quadra);
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quadra);

- 01 torneiras de parede (triagem / lavagem e Area de serviço);
- 05 torneiras de parede (lardim áreas externas);
- 05 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (mzinha e área de serviço);
- 07 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuverros);
- 03 duchas higiênicas (sanitários PNEs);
- 12 válvulas de descarga (sanitários do bloco de serviço, PNEs e vestiários da

- 15 Papeleiras (vestiário funcionários, sanitános e vestlário da quadra);
- 06 banas de apoio (sanitários PNE).
- 02 banas de apoio "U" para lavatórios (sanitários PNE);
- 01 bana de apoio "L" para lavatórro (sanitáris PNE quadra);
- 07 chuveiros elétricos (vestiário funcionários e vestiários da quadra);
- 01 torneira elétrica (cozinha)i
- 07 mangueira plástica para chuveiros elétricos (vestiários);
- í4 dispenser para toalha de papel;
- '14 dispenser para sabonete líquido.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R0{ - Ampliações Bloco Administrativo
6O-ARQ-AMP§ERO-21_24_R0í - Ampliações Bloco Administrativo
6O-ARQ-AMP{DA0-20_R01 - Ampliaçôes Quadra Coberta

4.7.í6 Bancadas e Pratêlêiras em granito

4.7.16.1 CaracterÍsticas e DimensÕes do [Iaterial

4.7.16.2 Seqúência de exêcução

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, haverá y2 parcde de tijolos (espessura 'tocm) para apoio das
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificaçâo e dêtalhamento em
projeto.

4 7 16 3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Cozinha;
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER042_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-AMP-ADM0-20_R01 - AmpliaçÕes Bloco Administrativo
6O-ARa-AMP§ER0-2í_24_R01 - Ampliações Bloco Administrativo
6Q-ARQ-AMP-QDA0-20_R01 - Ampliações Quadra Coberta
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4.7.'17 Elementos Metálicos

4.7.1 7.'1 Portões de Acesso Principal

4.7 .17 .1 .1 Caracterização e DimensÕes do lv'later-ral

Portões formados por peífis em metalon de seÉo 10 x 10 cm, pintados com tinta
esmalte sintético na cor azul, (conforme poeto).

Gradil ê Portão metálico composto dê quadros êstruturais em tubo de aço
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espaçamento de 2".

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - A=1 112" e=2mm;
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16";
- Batedor em bana chata galvanizada - 3/4" e=3/16"
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada aÍo6o (A=112"1
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 114" e=3/í6");
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com

espaçamento de 2".

4 71711§sqg§nc.,l de execuçáo

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de soldâ
elétrica êm cordões corridos por toda a extensão da superfície de crntato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem êstar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portão.

4 7 17 1.3 Aplicação no Projeto e Reierências corn os Desenhos

- portão principâl (entrada e saída): 2 folhas de abrir, de 1,50 cada. As folhas
deverão ser íixadas nos pilares laterais. Largura do vão= 3,00m.

- portâo de acesso de veículos: 1 folha de correr. Largura do vão = 3,00m.

- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER042_R0í - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLE-PTRo-26_R0í - Detalhamento portóes de acesso

4.7 .17 .2 Fechamento Metálico Fixo Principal

4 .7 .17 .2.l Caracterização e DimensÕes do Matenal

Trata-se de gradil fixo formado por fios de arame liso. (conforme projeto)

4.7 .17 .2.2 AplicaÇão no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno e delimitação da área de serviço externa.
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R0í - Planta Baixa - Acessibilidade

6Q-ARQ-PLE-PTRo-26_R0'l - Detalhamento portões de acesso
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4.7.17.3 Mastros para bandeiras

4.7 .17 .3.1 Ca"aclerizaçâo e DimensÕes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentaÉo de bandeiras em Íerro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificação em poeto.

4 .7 .17 .3.2 Aplicação no Proleto e Reíerências com os Desenhos

- Área externa frontal do terreno.
- Referências: 6Q-ARQ-PLB-GER0-02_R0i - Planta Barxa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PCD-GER0-28 R01 - Detalhamento elêmentos externos

4.7 17 4 Castelo D'Agua

O projêto padrão de lnstalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D'Agua com capacidade para '15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura
metálica de apoio ao reservatório de água cilíndrico também metálico, confeccionado em
aço elrbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor mnforme especificçÕes de
projeto) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

4.7 .17 .4.1ApllcaÇão no Projeto e Re;erêncas com os Desenhos

- Referências: 6Q-ARQ-PLA.RES0.15 R0í - Planta baixa, Cortes e Fachadas
(Reservatório);

4.8 PA'SAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, não financiado pelo

FNDE, que poderá ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestão leva em
consideração áreas para recreaçâo, esportes e horta. Caso o ente requerente desenvolva
projeto próprio de paisagismo, este deve considerar as atividades dêsenvolvidas na escola,
bem como elementos do projeto padrão como a paginação de piso externo, os acessos à

escola e consequentemente no poeto do muro / portÕes.

4.8.1 Forração de Grama

4.8.1 1 Caracterização e DrmensÕes do l,4a1erral.

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A Íorração escolhida deverá apÍesentar folhas
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e
omamental. A forÍaçáo deverá ser adquirida na fora de Íolos, pois esse formato propoÍciona

maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de laígura por'l25cm de comprimento.
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais
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4 I 1.2 Seqüênc a de execução.

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou
barbantê como guia, proporcionando o alinhamênto dos tapetes de grama. Os tapêtes
quebrados ou rêcortes devêrão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

4.8.1 .3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos

- Areas descobertas ê jardins, conforme indicação de pro1eto
- Referências: 6Q-ARQ-IMP-GER0-01_R01 - lmplantação
6Q-ARQ-PGP€ER044_R01 - Paginação de Piso
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5 HronÁulrcn
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5.1 INSTALAçÕES DE ÁGUA FR|A

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Espaço Educativo
Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, foram consideradas as populaÇões equivalentes aos
números de usuários previstos para o estabelecimento (180 alunos ê í2 funcionários).

5.1.'l Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou se1a, a água proveniente da rede públicâ não segue
diretamênte aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniíormizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalentê a dois consumos
diários da ediÍicação.

A água da concessionária local, após passar pêlo hidrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório tipo castelo d'água elevado, instalada em local
especiÍicâdo em poeto, com câpacidade para 15.000L. A água, a partir do reservatório,
sêgue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrômêtros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrômetro terá dimensÕes e padrões conforme dimensionamento da concessionária local
de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC. Rígido, para
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Aguas ao local
do hidrômetro de consumo.

5.'1.3 Rêservatório

O reservatório e destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casâ de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos coniuntos
motor-bomba (não Íinanciado pelo FNDE).

5.1.4 NormasTécnicasrelacionadas

- ABNT NBR 5626, lnstalação predial de águafia;
- ABNT NBR 5il8, Tubo e conexões de PVC-U com iunta soldável para

sisÍeÍnas pred,a,s de água fia - Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificaçáo da resistência â pressáo

hidrostática interna;

- ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de iunta soldável para redes de
distribuição de água - Tipos - Padronização;

- ABNT NBR '14121, Ramal predial - RegisÍros tipo macho em ligas de cobre -
Requisitos;

- ABNT NBR í 4877, Ducha Higiênica - Requtlsttos e métodos de ensaio,
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5.2

- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráuticos sanitários _
Reguisltos e métodos de ensarb;

- ABNT NBR 15097-í, Aparelhos sanitáios de material cerâmico _ pafte 1:
Reqursíos e métodos de ensalos;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de materiat cerâmico - pafte 2:
Proced imentos para instalação;

- ABNT NBR 15206, lnstalações hidráulicas prediais - Çhuveiros ou duchas _
RequlsÍos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento - RegaislÍos e métodos de
ensaio:

- ABNT NBR 15704,1, Registro - ReqursiÍos e metodos de ensaio - pafte 1:
RegisÍros de pressãq

- ABNT NBR 15705, /nstarações hidráulicas prediais - Registro de gaveta -
Reqursllos e métodos de ensaio;

- DMAE - Códígo de lnstalações Hidráulicas;

- EB-368/72 - Tomeiras;

- NB-337/83 - Locais e /nsfa laçÕes Sanitáias Modulares

TNSTALAÇÕES DE ESGOTO SANrTÁRrO

A instalação predial de esgoto santtário foi baseada segundo o Slstema Dual que
consistê na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Pro1eto e execução.

As caixas de inspeçÕes deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
das projêções dos pátios. No projeto Íoi previsto uma caixa de gordura especial para receber
os efluentes provenientes das pias da cozrnha. Todos os tubos e conexóes da rede de
esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação íinal do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinaÉo de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto dê aparelhos,
tubulações, acessórros e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamênto dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

o 1,5o/o para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1oÂ para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a í 00mm.

Os coletores enterrados dêverão 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 ê compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma elmada 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
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mínimo dê 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 1ocm de
concreto para proteção da tubulaÉo. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Vêntilação

Todas as coÍunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem êstar a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas âs colunas de ventilação devem ser providas de terminals
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de
ventilação.

5.2.3 Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
estabelecimento de ensino, quando âs condiçÕes do solo e a legislação ambiental vigente
permitirêm, serão instaladas soluçÕes individuais de destinação dos esgotos. Essa solução
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o P@eto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
130 pessoas, ê as diretrizes das ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR í3969 - Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposiÉo final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operaÉo.

5.2.4 NormasTécnicasRelacionadas

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de slstemas de tanques sépÍrbos;

- ABNT NBR 7362-2, Srisfernas enterrados para condução de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parcde maciça;

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
slsÍemâs de esgoto sanitário;

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distibuição, adutoras, rcdes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização;

- ABNT NBR 8160, SrsÍemas predials de esgoÍo sanitário - Projeto e execução;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário - Especificaçáo;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de slstemas de esgoto sanítário -
Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento;

- ABNT NBR 98í 4, Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento:

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígÍdo com junta elástica, para coletor de
esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;

- ABNT NBR '12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;
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- ABNT NBR 13969, Tanques séptrcos - unidades de tratamento complementar e
dlsposrção final dos efluentes /lqurdos - Projeto, construção e operação:

- ABNT NBR 14486, S,stêmâs enterrados para condução de esgoto sanitáio - projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título ll, da CLT, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Çondições Sanitáias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de SlsÍemas de
Esgotamento Sanitáio.

5.3 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 -
CenÍal de Gás Liquefeito de Petrólêo - GLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de Distribuição
lnlerna para Gases Combustíveis em lnstalaçÕes Residenciais e Comerciais - Projeto e
ExecuÉo.

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, ondê será instalado
um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico. O sistema será composto por dois
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme
dados e especiflcações do projeto. O abrigo do gás devêrá ser executado em concreto,
conforme detalhado no desenho.

Quando não houver disponibilidade de fornecimênto de botijões tipo P-45 de GLP,
deverá ser adotado o sistema simples de botijÕes convencionais tipo P-13. A instalação será
direta entre botijão e fogão, conÍorme os detalhes âpresentados no projeto.

5.3.1 NormasTécnicasRelacionadas

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalaçÕes domésÍicas de
gás liquefeito de petróleo (GLP);

- ABNT NBR 127í 2, Projeto de s,sremas de transÍ?,ssão e distribuição de gás
combustívell

- ABNT NBR '13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;

- ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de
baixa pressão;

- ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combusÍiveis em
,nsla/aÇões resdenciais e @merciais - Projeto e execução;

- ABNT NBR 15923, lnspeção de rede de distribuição interna de gases combuslíve,s
em ínstalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial -
Procedimento',

5.4 STSTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classiflcação de risco para as edifica@es que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classiÍicação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas:
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. Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificaçao.

o Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalaÇão dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do pro.jeto.

. lluminação de emergência: o sistema adotado Íoi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de t hora, instalados nas paredes, coníorme localizaÉo e detalhes
indicados no projeto.

. SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepçÕes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.'l NormasTécnicasRelacionadas

- NR 23 - Proteção Contra lncêndios;

- NR 26 - S,ha lização de Segurança;

- ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosfér,bas;

- ABNT NBR 7í95, Cores para segurança',

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência,

- ABNT NBR 12693, Sistema de proteçáo por extintores de incêndio;

- ABNT NBR '13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Paie 1

Princípios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalização de seguranç contra incêndio e pânico - Pafte 2
Símbo/os e suas formas, dimensões e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio pottáteis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
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6 ElerRrce
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6.1 TNSTALAÇOES ELETRTCAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local êm 110V ou 220V. Os alimentadores Íoram dimensionados com base o critério dê
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tênsão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos quê serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no proleto.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especiÍicadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica,
reatores eletrônims de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa íorma
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 NormasTécnicasRelacionadas

- NR 10 - Segurança em lnstalaúes e Serv&os em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de inteiores:

- ABNT NBR 5410, lnstalações elétricas de baixa tensáo;

- ABNT NBR 5413, lluminância de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos gráfcos para instalações elétricas prediais:

- ABNT NBR 5461, lluminação;

- ABNT NBR 5471, CondÍttores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requrbitos gerars para condutos de,nsÍa/ações elétricas prediais:

* ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescenfes Íubulares para iluminação geral;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, lnterruptores para instalações elétricas fixas residenciais
e simitares - Paie2-1: Requisitos pariiculares - lnterruptores eletrônicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo -
Pafte 2-2: Requisitos parthulares para tomadas para aparelhos,

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos rlso/ados com policroreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V - Pafte 1: Requisitos gerais (lEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, lnterruptores para instalações elétricas fixas domésÍrcas e
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (lEC 60669-1 :2000, MOD);
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- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e anátogo _ parte
1 : Requisitos gerais (lEC 60884-1:2006 MOD\

5. ANexos
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6.2 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Bloco Administrativo

Quantidade Ambientes Dimensôes lnternãs
(CxLxH)

Áreas
Uteis (mr)

01

01

01

0'1

01

02

0'1

Almoxa rifado

Arquivo

Diretoria

Secretaria

Sala dos ProfessoÍes

SanitáÍios (Íêminino e masculino)

Circulaçáo

Árêa Úfl Bloco AdmlnbtÍatlvo

4,45x1,65x2,80

2,65 x2,05 x2,80

4,45 x 3,45 x 2,85 x
2,80

5,05 x 3,45 x 2,65 x
2.80

4,45 x3,25 x2.80

1,65x'1,45x2,80

í5,75x1,55x2,80

7 ,34

5,43

13.67

19,59

14,46

2,39 x2

24,25

89,52

Bloco de Serviço

Quantidade Ambientes Dimensóes lntemas
(CxLxH)

Areas
Uteis (m')

01 Ârea de Serviço

0í Cozinha

01 Deposito

01 Despensa

02 Sanitários (Íeminino e masculino)

01 Vsstiário

01 Circulaçáo

Área Úül Bloco de Serviço

Áreas Eíernas ao Bloco de Serviço

01 CompaÍtirnento de gás

0'1 CompaÍtimento de lixo

Total áreas externas

5,05x2,00x2,80

4.45x3.65x2,80

2,30x1,20x2,80

2,30x2,05x2,80

4 45 x 3,15 x 2,80

2,30xí,50x2,80

15,75 x 1,55 x 2,80

0,95x1,70x2,í0

0,95x'1,70x2,10

10.1 0

16,24

2,76

4,7'.|

14.O1 x2

3,45

24,25

89,55

't,61

1,61

3,22

Bloco Pêdagógico

Quantidade Ambientês Dimensôes lnternas
(CxLxH)

Areas
Uteis (m'z)

0í

06

Biblideca / lnrormática

Salas de Aula

7.825xô,00x2.80

8,00x6.00x2,80

46,95

48,00 x 6
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Bloco Administrativo

Quantidade Ambientes Dimensõês lnternâs
(CxLxH)

Áreas
Utêis (m'1)

0'í Ciículação

Área Útil Bloco Pedagógico

41,80x1,55x2,8O u,44

399,39

Dêmais Espaços

Quantidade Ambientes Dimênsões lnteÍnas
(CxLxH)

01

03

Pátio Coberto

Pessarelas (Mí )

Á,rea úüt rotat

3,20x3,85x2,65

173,73

12,32 x3

2't0,67

Quadra Coberta

Quantidade Ambientes

01

02

01

0l

Ouadra poliesportiva coberta

Vestiários (faminino e masculino)

Sanitário PNE

Pâssârela (M2)

Área útit Total

Fachadas

15,95x24,25x8,09

2,76 x4,6O + 2,95 x
2,7'l x2,80

'1,70x1,50x2,80

6.75 x 1.75 + 5.00 x
1,75 x 2,65

386,78

20,66

2,55

20,56

430,55

BÍanco

Azul

BÍanco

Brânco (aspaço
rêseÍvado para

painêl decorativo a

s€r dêsenvofuido
pela escola)

6.3 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos de Íechamento.
Paredes e Pilares

Cêrâmica't0xí0 cm (do

piso â altura de 90cm)

Roda-meio de cerâmica
í0x10m (âltura 90cÍn do

prso)

Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinãda

Pintura acílica (paredes
da quadra)

Dimensôes lnteÍnas
(CxLxH)

Áreas
Uteis (m')

Elementos Ambientes Especificações Cores
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